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Beste lezer,
In deze editie van de lifestyle-krant van Surgoed House & Home weer
een aantal sprankelende artikelen, allemaal met een link naar onroerend
goed en wonen. Zo nemen we een kijkje in de ‘man cave’ van kunstenaar
Ken Doorson, het huis waarin hij ook opgroeide: “Ik ben mijn ouders erg
dankbaar dat ze destijds dit huis hebben gebouwd. Ik kom hier helemaal tot
rust.”
Ook bijna kunst zijn de functionele houten objecten van Michelle Maree. Ze
maakt meubelstukken en objecten van lokaal materiaal, zoals drijfhout en
afgekeurde planken uit de houtindustrie. Zo’n originele houten lamp komt
misschien goed van pas na de restyling van de slaapkamer. In deze editie
vindt u namelijk diverse tips voor een frisse nieuwe look van de kamer
waarin u een groot deel van het leven doorbrengt. Maar niet voor iedereen
is een dak boven het hoofd even vanzelfsprekend. Daar weet Philip Da Silva
alles van: hij kwam op straat te staan. Nu is de ruime omgeving van de
Wilhelminastraat zijn ‘thuis’. Hoe je ook woont nu, tel je zegeningen…
Zegeningen tellen doet ook Charlene Lieuw-On. Zij begon vijf jaar geleden
met een paaldansschool. Nog altijd krijgt ze te maken met de vooroordelen
rond deze sport, maar dat weerhoudt Lieuw-On er niet van haar passie te
beleven en uit te dragen.
In de rubriek Huis en zijn verhaal bezoeken we deze keer de voormalige
mall ‘Skyport’ aan de Kwattaweg. Eens de plaats voor ‘the rich and famous’,
nu vooral vergane glorie. Toch heeft ondernemer Karish Chander er grootse
plannen mee. Over ‘rich’ gesproken: de economische crisis heeft op alle
markten zijn weerslag. Maar econoom Guillermo Samson wijst op de
voordelen van investeren in onroerend goed. Juist nu. ‘Want waar de munt in
waarde daalt, blijft onroerend goed waardevast.’
In dit nummer introduceert Surgoed House & Home haar jongste tak:
Surgoed Bouw & Infra, een divisie die zich al drie jaar richt op het (ver)
bouwen en onderhouden van vastgoed. En Surgoed blijft investeren en
groeien. Daarom hebben wij nu ook in Nederland een zaakwaarnemer:
Henry Tjoe Nij. Hij helpt onze cliënten overzee bij de verkoop van hun object
in Suriname, of de zoektocht naar een geschikte huur- of koopwoning in
ons land. In deze editie vertelt Tjoe Nij over zijn werkzaamheden. En verder
hebben we natuurlijk de column van Giwani Zeggen, een Huis van de maand
en een Perceel van de maand, een prijsvergelijking van douchecabines,
advies van de notaris en de juridische rubriek Misstanden.
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Econoom Guillermo Samson:

INVESTEREN IN
ONROEREND GOED
ALTIJD DE BESTE
OPTIE
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INVESTEREN
Het is een periode van economische
neergang. Zaken die eerder zonder
overwegingen gedaan werden, vereisen
nu wikken en wegen. Elke stap kan
bepalend zijn voor de toekomst. En áls
er al geld overblijft, wat doe je er dan
mee? Econoom en ervaringsdeskundige
Guillermo Samson is er kort over:
investeer in onroerend goed!
Econoom Guillermo Samson weet waarover hij
praat. “Ik had aardig wat geld opgepot toen
ik in Nederland woonde. Dat heb ik allemaal
omgezet in vastgoed in Suriname. Geld is
niet veilig, niet alleen in Suriname, maar in
feite nergens.” Samson haalt voorbeelden
aan uit Nederland en Griekenland, om aan te
tonen dat niet alleen in Suriname onzekerheid
bestaat over de (on)veiligheid van geld. Zo
noemt hij het bankroet van de DSB-bank in
Nederland. De financiële instelling raakte
verschillende keren in opspraak, totdat het
in oktober 2009 door de rechter failliet werd
verklaard. De verliezen voor rekeninghouders
waren enorm. Maar hij verwijst ook naar het
debacle rond de ABN Amrobank. Investeerder
Fortis zou samen met anderen deze bank
overnemen, maar kwam zelf in de problemen.
Dus moest de Nederlandse overheid de
aandelen van de ABN Amro overnemen, om

'Niet voor niemendal
zegt men: wie land
heeft, heeft macht'
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te garanderen dat de bank overeind bleef en
de klanten hun geld niet zagen verdampen.
“Ik heb geluk gehad. Ik had ook wat geld daar
liggen”, lacht Samson achteraf over deze zaak.
Op landenniveau verfrist Samson het
geheugen ook met Griekenland, dat totaal aan
de grond raakte toen het in 2009 zijn schulden
niet meer zelfstandig kon betalen. “Iedereen
die meer dan 100.000 euro op de bank had
liggen, leed zwaar verlies. Het geld verdampte
gewoon. Dus de situatie in Suriname is niet
zo uniek”, legt Samson de feiten naast elkaar.
Daarom meent hij dat altijd in vastgoed kan
worden geïnvesteerd. Dat is te verkiezen
boven het ‘papier’, dat voor zijn waarde altijd
afhankelijk is van beleid. “Ook goud is op dat
stuk niet altijd betrouwbaar. We hebben in
de afgelopen tijd keer op keer gemerkt dat
goud sterk fluctueert in prijs, al naar gelang er
internationaal verwikkelingen zijn.”

Waardestijging

Samson meent dat vastgoed zijn waarde niet
verliest. Integendeel. “Niet voor niemendal
zegt men: ‘wie land heeft, heeft macht’”, zegt
Samsom, terwijl hij wijst op de toenemende
waarde van grond. “Ik heb zeven jaar terug
op een strategische plek een terrein gekocht,
voor 200.000 euro. Ik schrok me een hoedje
toen ik dat onlangs liet taxeren en het 400.000
euro waard bleek te zijn. Verdubbeld, en dat
in zeven jaar!”
Samson is niet de enige die de waarde van
zijn terrein in weinig tijd fors in waarde zag
stijgen. Er is soms een stuk toeval bij, maar
zijn verhaal is vergelijkbaar met dat van
perceeleigenaren aan de Gompertsstraat. Zij
zagen in een aantal jaren de waarde van hun
terrein bijna tien keer hoger worden. “Ook aan
de Gemenelandsweg is dat het geval”, zegt de
econoom. “Er komen steeds meer zaken langs
de hoofdweg, en de terreinen stijgen steeds
meer in waarde.” Hij noemt het voorbeeld
van een bekende luxe supermarkt, die ook

in Paramaribo-Noord een vestiging heeft.
Samson weet dat iemand wiens terrein aan
de onderneming grensde, bij de uitbreiding
van de supermarkt zijn terrein voor meer dan
een miljoen euro heeft verkocht. “Dus ik zou
mensen niet adviseren te sparen. Zeker niet in
Surinaams courant.”

Overwegen

Daarbij herinnert de huidige situatie Samson
aan de jaren negentig, toen de Surinaamse
munt in waarde daalde tot het punt waarop
Surinamers ‘miljoenen’ verdienden die
waardeloos waren. Iedereen die in de lokale
munt had gespaard, zag zijn geld waardeloos
worden. De eigenaren van vastgoed zagen
hun investering daarentegen waardevast
blijven.
Samson vertelt dat investeren in vastgoed
ook met simpel rekenwerk bewijst meer
rendement te hebben. Hij geeft als voorbeeld
aan dat iemand valuta kan vastleggen in een
termijndeposito. “Daar krijg je 2,25% rente
op. Dus iemand die 100.000 euro vastlegt,
verdient daar op jaarbasis iets meer dan 2000
euro op. Maar reken eens uit hoeveel een
huurwoning opbrengt.” In dit geval gaat de
econoom uit van een woning die verhuurd
wordt voor 500 euro. “Dat is al 6000 euro
per jaar.” Hij maant aan om hier goed over
na te denken en haalt zichzelf als voorbeeld
aan. “Ik heb geen pensioen. Mijn vastgoed
moet mijn pensioen opbrengen.” Overigens
stoort hij zich niet aan de opmerkingen dat
er regelgeving moet komen om het verhuren
van panden in valuta tegen te gaan. “Dat is
kolder, als het niet in valuta mag maar wel
in de tegenwaarde in Surinaamse munt. Het
blijft hetzelfde, want dat geld zet je dan gelijk
om in vreemde munt.” Samson weet dat
niet eenieder in staat is geld opzij te leggen.
Maar mocht die ruimte er zijn, beveelt hij aan
waar en wanneer dan ook altijd de optie van
vastgoed te overwegen.

DAGJE UIT
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DOMBURG

Op zondagochtend is het meestal stil op straat. Na een avondje stappen, wordt deze dag gebruikt om
uit te rusten. Koken is dan misschien geen optie. Een beter idee is een uitstapje naar een rustgevende
plek, waar je ook nog wat kunt eten. Zoals de markt van Domburg.
De markt van Domburg is niet alleen rustig en
kalmerend, er is ook allerlei lekkers te vinden.
Met iets meer dan een tiental eettenten, biedt
de markt een goede gelegenheid voor een
zondagsuitje zonder te hoeven koken. Voor
20 srd kun je er een warme maaltijd met een
snack en drankje halen. Een vijftal warungs
is in aparte gebouwen gehuisvest, alhoewel
een deel ervan niet meer in bedrijf is. In een
overdekte hal staan nog eens vijf verkopers
van Javaans eten bij elkaar, waar zowel warm
eten als snacks en traditionele Javaanse
lekkernijen zoals dawet en pitjel te verkrijgen
zijn. Er zijn daarnaast ook twee frietwinkels.
De markt van Domburg ligt aan de
Surinamerivier, bij een aanmeerplaats voor
zowel lokale als internationale reizigers. De
laatsten maken, op doorreis naar een ander
land in het Caribisch gebied, een tussenstop
op Domburg. In een van de warungs hangen
daar foto’s van, en is de muur beklad met
handtekeningen van reizigers die onder
andere uit Europa zijn langsgekomen.
Deze zondag zijn er geen buitenlandse
toeristen, maar wel reizigers uit Frederiksdorp,
het dorp dat aan de overkant van de rivier ligt
en met 2,50 srd voor een bootreis te bereiken
is. Twee houthakkers uit Guyana en Thailand
zitten op de steiger te vissen. Het is hun vrije
dag, en deze besteden zij langs het water,
terwijl ze genieten van de stille natuur en een
sigaretje.
Vlak achter de warungs zijn de groentestallen,
waar ook fruit aan de man wordt gebracht.
Het zijn er drie, die niet elke dag bemand
worden. De crisis in het land heeft ook

op deze markt duidelijk invloed gehad.
Fruitverkoopster Ragoenandan, die al langer
dan 20 jaar op de markt verkoopt, is de
enige deze zondag. En ze heeft vrijwel geen
groenten bij zich. Deze zijn alleen door de
week te verkrijgen, op bestelling.
Op een ander deel van het terrein staan ook
warungs, maar zijn geen groenteverkopers.
Daar is wel een open terrein met hutjes, waar
reizigers die de boot willen pakken, bezoekers
van de markt en bootsmannen kunnen zitten.
Langs het water staan ook enkele tenten voor
gezinnen of kleine gezelschappen.
Uiterst links, haast op zichzelf, staat een
relatief nieuw restaurant: River Breeze.
De bezoeker kan hier vanaf 50 srd lekker
eten. Er staat een boekenkast en er is een

zwemgelegenheid. Dat zwembad is wel diep,
en daarom mogen kinderen niet zonder
begeleiding van een volwassene erin.
Langs het water is een overdekt terras
met zitbanken. Het restaurant zelf is vrij
ruim, en vanwege de ligging aan het water
erg rustgevend. Het houten interieur met
de goedgevulde boekenkast geven de
eetgelegenheid een aantrekkelijke uitstraling.
Al zmet al is de markt op Domburg heel
geschikt voor een zondagsuitje; eten, drank,
snacks, water en eventueel zelfs een trip
naar de overkant. Het verkeer is, los van
een klein aantal marktgangers, minder
druk dan door de week. Overigens zijn
ook de zwemgelegenheden White Beach
en Waterland op slechts enkele kilometers
afstand. Een bezoekje waard dus.
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Op naar verdere groei
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SURGOED BOUW & INFRA
Surgoed Makelaardij is binnen de
Surinaamse gemeenschap weliswaar
een gevestigde naam, toch is lang niet
iedereen met bekend met haar andere
tak: Bouw & Infra. Deze divisie richt
zich al drie jaar op het (ver)bouwen en
onderhouden van vastgoed, zowel bij
nieuwbouw- als renovatieprojecten. Met
technisch directeur Jimmy Djais nemen
we de laatste ontwikkelingen onder de
loep en geven we enkele praktische tips
voor het bouwen van een woning.
Bij de afdeling Bouw & Infra wordt op
traditionele wijze gewerkt aan de realisatie
van (nieuw)bouwprojecten, vanaf de virtuele
3D-ontwerptekening tot aan bemiddeling/
advies en projectontwikkeling. Over het
algemeen gaat het om huizenprojecten voor
particulieren; de woningen worden uiteindelijk
sleutelklaar opgeleverd en doorverkocht.
Maar tijdens de inauguratie van de president
heeft Bouw & Infra bijvoorbeeld ook gezorgd
voor de bouw van de toiletgroepen in de
Anthony Nesty Sporthal, en op het Kabinet
van de President. Alle voorbereidende
werkzaamheden vinden plaats in een
werkloods aan de Groenhartstraat. “We
werken met een aantal onderaannemers en
die worden vanuit deze plek gefaciliteerd”,
vertelt technisch directeur Jimmy Djais.

Uitdagingen

De uitbreiding van Surgoed kwam tot stand
door in te spelen op de blijvende vraag naar
kavels, maar ook naar betaalbare en luxe
woningen. Toch heeft de financiële crisis wel
haar weerslag op de huizenmarkt. “Mensen
denken tien keer langer na voordat ze een
woning gaan bouwen”, illustreert Djais. Vooral
in het eerste kwartaal van dit jaar vertaalde
zich dat vrijwel direct in de cijfers.
En er is nog een andere reden voor
onverwachte stagnatie. Djais: “Vanwege
de klimaatverandering weten we niet meer
precies wanneer de droge tijd begint, dus is
het voor ons lastiger plannen. Eigenlijk werken
we in fasen: we bouwen tot het dak, en
wanneer de regen komt, werken we binnen.
Dat is nu helemaal omgedraaid, waardoor het
werk soms even moet worden stilgelegd.”
Toch zijn er dit jaar vijf nieuwe projecten
gestart, waarvan vier in Paramaribo-Noord
en een in Zuid. Het gaat hier zowel om
nieuwbouw, inclusief een zwembad, als
om renovatieprojecten. Een aantal daarvan
is al in de afrondende fase. “De grootste
uitdaging bij renovatieprojecten is dat je bij
aanvang meestal nog niet precies weet wat de
reikwijdte is. Je moet vaak schatten.”

Betrouwbaar

“We zijn een jong en dynamisch bedrijf, en
hebben alle tools in huis om het hele pakket
professioneel bij onze klanten aan te bieden.
Kijkend naar de toekomst, is verdere groei
erg belangrijk. Dit realiseren we door nauw
samen te werken met ons moederbedrijf

Surgoed Makelaardij, dat de sales blijft pushen
en klanten aanbrengt. Onze aanpak is tot
nu toe geweest om eigen projecten voor
te financieren en na realisatie te verkopen.
Maar als je niet oppast, ontstaat een tekort
aan liquide middelen, en besef je als bedrijf
dat je dat niet eeuwig volhoudt. Toch is deze
aanpak in het begin nodig om je trackrecord
bij klanten op te bouwen en aan te tonen
wat je precies kunt”, vertelt Djais. Een ander
streefpunt is kwantitatieve groei, ofwel:
meer projecten aantrekken. Daarbij ligt het
accent op kwalitatieve dienstverlening en
betrouwbaarheid. “We merken met name een
enorme behoefte aan aanspreekpunten in het
buitenland, voor onze overzeese clientèle die
in Suriname bouwbegeleiding nodig heeft.
Hierin speelt ons kantoor in Nederland een
belangrijke rol.” Ook staat het creëren van een
grotere naamsbekendheid hoog op de agenda.
“We leveren kwaliteit, daarin onderscheiden
we ons. En we willen een betrouwbare partner
zijn voor de klant. Dat ontbreekt soms bij
andere aannemers of bedrijven. Wij hebben
onze branchenaam door de jaren heen
gelukkig stevig kunnen vestigen, en dat willen
wij zeker zo houden.”

www.surgoed.com
Tips
Aangezien het bouwen van een woning
de nodige stress kan opleveren, delen wij
hieronder een aantal tips om dit proces te
vergemakkelijken.
Wel of geen uitbouw?
Een interessante optie die voor
nieuwbouwhuizen vaak wordt aangeboden,
is een uitbouw voor de begane grond.
Dat levert uiteindelijk meer oppervlakte in
vierkante meters op. Kijk hiervoor goed
naar de indeling van je toekomstige huis
en maak duidelijke afspraken met de
betrokkenen.

Maak voldoende foto’s
Het is verstandig om het proces zelf
vast te leggen, van het moment dat de
fundering wordt gestort tot de definitieve
oplevering. Vergeet de wijzigingen op de
bouw, wijzigingen op papier en je eigen
invulling qua wensen en behoeftes niet.
Een handige app daarvoor is Evernote,
voor een visueel overzicht van foto’s,
gebeurtenissen, notities en eventuele scans
van contracten en andere documentatie. Je
kunt dan alles gemakkelijk terugvinden en
zelfs synchroniseren met je pc of laptop.
Je weet dan zelf waar de leidingen in je
woning lopen. Dit kan later eventuele
miscommunicatie met de aannemer
voorkomen.

Rechterhand
Uiteraard ligt het voor de hand om iemand
mee te nemen die je helpt bij het realiseren
van je droomhuis. Kies wel voor iemand die
technisch is aangelegd en kan meedenken.
Maar ook iemand die meehelpt om te
controleren of datgene wat is afgesproken,
daadwerkelijk gerealiseerd is.

Auguststraat 30 (hoofkantoor)
(+597) 493497
Groenhartstraat 28 (werkloods)
(+597) 405174
bouw@surgoed.com
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MISSTANDEN
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In de wereld van het onroerend goed gaat veel geld om. Dat betekent ook dat de kans op misbruik groot
is. Daar zijn in de dagelijkse praktijk van de vastgoedwereld vele voorbeelden van te vinden.
De Surgoed House, Home & Lifestyle-krant besteedt hier aandacht aan, met als doel kopers en verkopers
alert te maken op mogelijke misstanden. De gebruikte namen zijn in verband met de privacy gefingeerd.

Het dure perceel
Meer dan 35 jaar lang had Giovanni
ijsjes verkocht in zijn salon aan een
Antwerpse winkelstraat. En al die
35 jaar had hij het plan om rond zijn
zestigste terug te keren naar Italië,
waar hij was geboren en opgegroeid.
Maar toen kwam Dorothea een ijsje bij
hem kopen. Het was liefde op het eerste
gezicht.
Na een jaar gingen ze samenwonen in
Antwerpen. Dorothea hield van Giovanni,
maar ze had niets met België. En eigenlijk ook
niet veel met Italië. Zij kwam uit Suriname, en
daar wilde zij uiteindelijk graag weer wonen.
Na een heerlijke vakantie in Suriname bedacht
Giovanni dat het misschien nog niet eens zo’n
gek idee was om over vijf jaar met Dorothea
mee te gaan. Vanwege de economische crisis
had hij zijn spaargeld moeten aanspreken. En
het restant was bij lange na niet voldoende
om een huisje in Italië van te kunnen kopen.
Om over België nog te zwijgen. Maar in
Suriname kon dat wel.
Via familie van Dorothea kwam Giovanni in
contact met een Surinaamse verkavelaar,
die hem vertelde een betaalbaar perceel
in de verkoop te hebben. Het lag helemaal
achteraan in een zandweg, ongeveer 125
meter vanaf de geasfalteerde hoofdweg.
Daarom was het ook zo betaalbaar.
Weliswaar was de omgeving nog overwegend
bos, maar het perceel was wel precies wat
Giovanni kon betalen; er bleef dan nog
voldoende over voor een huisje. Uiteindelijk
besloten ze de koop aan te gaan. Met
de verkavelaar spraken ze af dat hij zou
zorgdragen voor de stroomaansluiting en
water tot aan het huis. Ook beloofde hij de
weg te asfalteren.
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Pas vijf jaar later keren ze terug naar
Suriname. Dan blijkt dat de verkavelaar niet
eens een offerte bij de EBS of SWM heeft
opgevraagd, laat staan gezorgd heeft voor
een aansluiting. Toch besluiten ze te beginnen
met de bouw van hun huisje, want ze willen
graag zo snel mogelijk van hun oude dag
genieten.
Maar er blijken grote problemen te zijn:
de verkavelaar weigert de verkavelingsvergunning af te geven, en ook het ministerie

Goedkoop blijkt ook
hier duurkoop; ze
hadden beter een iets
duurder perceel kunnen
aanschaffen, met alle
voorzieningen aanwezig.
van Openbare Werken (OW) beroept zich
op 'geheimhouding' vanwege de privacy
van derden. Wat in de verkavelings- of
verdelingsvergunning staat, is nog steeds een
raadsel. De verkavelaar blijkt zelfs voor OW te
werken.
Een jaar later is het huis is toch afgebouwd,
maar er is nog altijd geen water en geen
stroom. Uiteindelijk zorgen Dorothea en
Giovanni zelf voor het contact met de
EBS en SWM. Voor maar liefst 5000 euro
kunnen ze beide aansluitingen krijgen.
Met veel moeite hebben ze alvast de

stroomaansluiting bekostigd. Dat betekent
dat andere perceeleigenaren nu ook van de
hoofdaansluiting gebruik kunnen maken,
eigenlijk op kosten van Giovanni en Dorothea.
Water wordt nog steeds met tankwagens
bezorgd. De weg is nog steeds een zandweg
vol gaten.
Uiteraard hadden de aansluitingskosten van
de nutsvoorzieningen voor rekening van de
verkavelaar moeten komen, maar die had
niets geregeld. Dorothea en Giovanni hebben
daarom beslag laten leggen op de bezittingen
van de verkavelaar, en proberen via de
rechtbank de kosten terug te vorderen die zij
vooruit hebben moeten betalen om stroom en
water te krijgen.
Inmiddels zijn er strengere regels voor
dergelijke situaties: verkavelaars moeten eerst
de infrastructuur aanleggen en mogen dan
pas verkopen. Maar die regels kunnen helaas
nog steeds omzeild worden. En dat gebeurt
ook, omdat de perceel- en woningnood in
Suriname heel erg hoog is.
Giovanni en Dorothea willen inmiddels graag
het huis verkopen. Gedesillusioneerd hebben
ze besloten terug naar België te gaan, en als
het enigszins mogelijk is daarna naar Italië.
Maar de slechte gesteldheid van de weg en
het ontbreken van de watervoorziening houdt
een vlotte verkoop tegen. De verkavelaar
daarentegen heeft zijn geld al gehad, en laat
de bewoners volledig stikken.
De aankoopprijs van het perceel was
oorspronkelijk 6.000 euro, maar door de gang
van zaken heeft het Giovanni en Dorothea
bijna het dubbele gekost. Goedkoop blijkt
ook hier duurkoop; ze hadden beter een iets
duurder perceel kunnen aanschaffen, met alle
voorzieningen aanwezig.

COLUMN: Von Zeggen

www.surgoed.com

‘Kansen’ en Kansen
Elke crisis biedt kansen, zegt men. Maar
de redenering dat elk land dan bewust een
crisissituatie zou moeten creëren om gebruik
te maken van die kansen, is een kromme
redenering. Eigenlijk een dooddoener. Het
ontneemt ons de kans daadwerkelijk te
praten over de nieuwe mogelijkheden die
zich voordoen. Het gesprek gaat dan niet
meer over de kern van de zaken, de kansen
die zich voordoen, maar over dat die kansen
er ook waren voor de crisis. En dat klopt.
Alleen zijn we als mensen in tijden van
voorspoed niet geneigd te kijken naar wat
er eigenlijk fundamenteel fout zit. We praten
er wel over, maar doen er niks aan. Ik hoor
immers al jaren dat we niet alleen afhankelijk
moeten zijn van de mijnbouw.
Ondanks onze ervaring met de bauxiet- en
aluinaarde-industrie, de kurk waarop onze
economie decennialang dreef, hebben we er
niets van geleerd. We investeerden maximaal
in aardolie en goud. Ook dat begrijp ik.
Veel interessanter voor investeerders,
omdat er snel geld te verdienen viel en
het veel makkelijker was dan een groot
landbouwproject opzetten. Ook in de
hoogtijdagen van de Rosebelmijn en de
periode dat Staatsolie een ‘billion dollar
company’ werd, werd in begrotingen
gesproken over diversifiëren van de
economie. Alleen gebeurde het niet. Wat
was immers de noodzaak op dat moment? Er
stroomden miljoenen dollars het land binnen.
We hadden het te druk met het uitgeven
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van al dat geld om ook nog serieus na te
denken over investeren in de landbouw of
andere productiesectoren. Dat is de ‘kans’
die eigenlijk geen kans is, maar meer een
noodzaak. Een beetje hetzelfde als wanneer
je in een huis woont en ontdekt dat het
fundament gebreken vertoont. Maar het
huis is nog bewoonbaar. Natuurlijk kun je
en moet op dat moment de aanpassingen
plegen, maar zolang het dak niet naar
beneden komt, is een verbouwing te veel
gedoe. En het kost handenvol geld, geld dat
je ook kunt gebruiken voor die leuke vakantie
naar Miami. Niet slim, maar wel begrijpelijk.
Als op een dag je complete dak eraf is
gewaaid en je complete inboedel door
waterschade naar de vuilnisbelt kan, is een
renovatie niet meer uit te stellen. En als je
dan toch bezig bent, gedwongen door de
omstandigheden, kun je direct het probleem
aan het fundament verhelpen. Die ‘kans’ heb
je dan. En omdat je het geld er niet voor
hebt, je bent immers naar Miami gegaan,
is lenen een van de weinig overgebleven
opties. Tenzij de buurman zo aardig is,
Filantroop van zijn achternaam heet, en je
de verbouwing cadeau doet. Dat is eigenlijk
wat Suriname is. Een huis waarvan het
fundament al jaren mankementen vertoonde
die we niet hebben aangepakt. We namen
genoegen met het feit dat we droog bleven
als het regende. Nu is daar de ‘kans’ om het
huis grondig te renoveren.
Over huizen en kansen gesproken. Voor

mensen met een appeltje voor de dorst,
is het natuurlijk handig om te beleggen
in onroerend goed. Je ‘krijgt’ er immers
meer voor terug dan het geld op een
spaarrekening te parkeren. En er zullen
kansen komen. Door de stijgende kosten
voor levensonderhoud, zullen veel mensen in
de problemen komen. Handelszaken die op
afbetaling luxegoederen hebben verkocht,
moeten steeds vaker beslag laten leggen.
Klanten kunnen simpelweg niet meer aan
de betalingsverplichting voldoen. Ook
automarkten halen meer dan voorheen auto’s
terug. Aflossingen, vooral die in US-dollars,
zijn door de hoge koers steeds moeilijker op
te brengen.
Dat geldt natuurlijk ook voor gezinnen die
een hypotheek hebben op hun huis. Met
het verstrijken van de tijd zal het moeilijker
worden te voldoen aan de aflossing bij
de bank. En die doen zaken. Geen sociale
zaken, maar keiharde business. Die zullen
het huis of perceel uiteindelijk genadeloos
op de veiling gooien. Vaak betekent dat een
koopje voor geïnteresseerden: Surinamers
met een appeltje voor de dorst, die hun geld
veilig willen ‘wegzetten’ in onroerend goed.
Maar bedenkt u zich wel, op het moment
dat zo een kans zich voordoet, dat terwijl u
slim investeert in een huis of perceel, een
landgenoot dieper in de modder wegzakt.
giwani@hotmail.com

HUIS VAN DE MAAND

www.surgoed.com

Palm Grove 138
Commewijne - Palm Grove

Op het eigentijdse, beveiligde project Palm Grove staat deze
leuke en moderne laagbouwwoning (180 m²) te koop. De woning,
gelegen op een hoekkavel van 498 m², is voorzien van alle
gemakken. Het heeft daarbij een moderne en onder architectuur
aangelegde tuin.
Palm Grove is een project dat is beveiligd door middel van een
wachter en een ingang met slagboom. Daarbovenop is de woning
voorzien van dievenijzer en een alarmsysteem.
Er zijn twee slaapkamers met elk een eigen bad en toilet, en een
van de slaapkamers heeft tevens een walk-in closet. Het huis
heeft aan de voorzijde een balkon, dat ook dienst kan doen als
een open carport. Aan de achterzijde is eveneens een balkon,
dat volledig gescreend is. De moderne keuken is voorzien van

marmeren aanrechtblad en diverse inbouwapparatuur. Ook de
prachtige houten vloer in de woning is een absoluut pluspunt.
Bij de bouw van deze woning is niet bezuinigd op hoogwaardige
materialen.
De woning straalt dan ook klasse en perfectie uit. Kortom: een
kant-en-klaar pakket dat zeer goed is afgewerkt. U kunt er direct
gaan wonen, zonder er iets aan te hoeven doen
Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft of een
afspraak wilt maken voor een bezichtiging.
Vraagprijs € 99.000,00
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Fly to Guyana with Gum Air
We operate daily flights between
Paramaribo and Georgetown – Guyana
in partnership with Trans Guyana Airways

Gum Air N.V. | Doekhieweg 03, Zorg en Hoop Airport | Paramaribo / Suriname
E: info@gumair.com | P: (597) 49 87 60 or (597) 43 20 57 | F: (597) 49 17 40
For reservations to Guyana: (597) 43 38 30
Office hours: Monday - Friday: 07.30 - 16.00 | Saturday: 07.30 - 12.00 | Sunday: closed
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PERCEEL VAN DE MAAND

www.surgoed.com

Kembangweg
Commewijne - Meerzorg

Op de hoek van de Kembangweg en Bakapasiweg ligt een prachtig ruim
bouwperceel van 2.412 m² groot. De frontbreedte is 51m, de diepte
45m. De grond is bouwrijp. Dit grondhuurperceel ligt langs een inmiddels
geasfalteerde weg en de buurt bestaat uit een gemengde bevolking waar
medemenselijkheid de boventoon voert. Het perceel is erg schaduwrijk
door de vele hoge loofbomen en manjabomen. Kortom, een volwaardige
prachtige tuin.
Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft of een
afspraak wilt maken voor een bezichtiging.
Vraagprijs € 52.500,00
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PAALDANSEN

www.surgoed.com

Charlene ‘Moeki’ Lieuw-On:

‘Paaldansen is
gewoon een sport’

Hoewel paaldansen als sport al
langer dan dertig jaar bestaat,
rust er in Suriname toch nog een
zeker taboe op. Velen denken
bij het horen van de woorden
‘paal’ en ‘dansen’ meteen aan
sekswerkers of stripclubs, omdat
het beeld van buitenlande films
ze het meest bijblijft. Maar de
sport houdt meer in dan alleen
sensualiteit.
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PAALDANSEN
Charlene ‘Moeki’ Lieuw-On is eigenaresse
van paaldansschool ‘Femme Vitaal’. “Mensen
hebben een vertekend beeld van paaldansen”,
denkt Lieuw-On. “Een beeld van dansen in
stripclubs. Maar het is gewoon een sport.”
Zij vindt niet dat zij haar best moet doen
om mensen van dat vertekende beeld af
te helpen. Want zoals er mensen zijn die
wel of niet van bepaalde zaken afweten,
zo is het ook met deze vorm van sport,
redeneert Lieuw-On. “Je mag als individu je
mening hebben, maar hou het voor jezelf.
Ga anderen niet veroordelen omdat jij die
sport niet leuk vindt.” Paaldansen bestaat
als sport sinds de jaren 80 van de vorige
eeuw. Maar de oorsprong van de sensuele
atletiek aan de danspaal gaat nog veel verder
terug, onder meer tot showelementen uit het
Chinese circus. Het waren daar overigens
mannen die dit uitvoerden. De oudste vorm
van paaldansen is het eeuwenoude Indiase
‘Mallakhamb’. Ook dit wordt alleen door
mannen uitgevoerd. Het is een mix van dans
en atletiek, waarbij verschillende oefeningen
dansend uitgevoerd worden rondom een
verticale paal. Deze vorm van sport staat
daarom ook wel bekend als ‘pole fitness’.

Perfect lichaam

Paaldansen geeft de dansers en danseressen
een zekere zelfverzekerdheid, vertelt LieuwOn. Het breekt psychische blokkades, en het
samenbrengen van vrouwen breekt deze
blokkades nog sneller af. “Ik heb vrouwen in
tranen gezien, omdat ze zo blij zijn eindelijk
een oefening te kunnen doen of een angst te
hebben overwonnen.” Om dit te bereiken is er
maar een vereiste: houden van jezelf. “Als je

www.surgoed.com
dat kan, gaat de rest vanzelf”, zegt Lieuw-On.
Voor mensen die niet van sporten houden
maar wel in beweging willen zijn, is
paaldansen een ideale optie. “Het is niet alleen
extreem sexy, maar je krijgt er automatisch
een perfect lichaam van. De fysieke
inspanning is zo enorm, dat het geweldig is
als fitnessprogramma. Je wordt sterker, de
buikspieren worden strakker, je krijgt een
betere houding, de spieren in de armen
worden getoond en je krijgt er een strakkere

'Belangrijk bij deze
sport is dat je lichaam
‘plakt’ aan de paal.
Anders glij of val je
ervan af.'
huid van.” Kortom, het lichaam wordt volgens
Lieuw-On precies zoals het moet zijn. Daar
komt bij dat er ook op de voeding gelet moet
worden. “Je haalt uit je training wat je zelf
erin zet.” Wat deze sport sexy maakt, zijn niet
alleen de bewegingen die de mensen aan de
paal maken. Het zit hem vooral in de schaarse
kleding. Dat moet volgens Lieuw-On wel.
“Belangrijk bij deze sport is dat je lichaam
‘plakt’ aan de paal. Anders glij of val je ervan
af.” Zij benadrukt wel dat de danser zelf
bepaalt hoe schaars hij of zij gekleed wil gaan.
Voor zichzelf kiest zij het liefst de kortste en

meest sexy outfit, omdat zij altijd al daarvan
heeft gehouden.

Passie

Veel mensen kijken nog vreemd op wanneer
ze horen dat iemand aan paaldansen doet.
Toch heeft Lieuw-On bij de start van haar
dansschool gemerkt dat er heel veel interesse
voor was. Het begon allemaal nadat zij naar
Suriname emigreerde, in 2006.
Toen zij merkte dat zij haar passie paaldansen
miste, besloot zij na een aanmoediging van
een vriendin zelf een paaldansschool op te
richten. “Ik zag het eerst niet als iets serieus,
maar na goed nadenken leek het helemaal
geen gek idee mijn eigen paaldansschool te
hebben.” Femme Vitaal bestaat nu vijf jaar
en is tot nu toe de enige paalfitnessschool
in Suriname. De klassen zijn zo vol, dat
er sprake is van een wachtlijst. Met deze
school is Lieuw-Ons droom van het hebben
van een eigen onderneming helemaal in
vervulling gegaan. En ondanks alle kritiek
heeft Lieuw-On in de afgelopen vijf jaar niet
alleen in Suriname op verschillende plekken
opgetreden, maar ook internationaal naam
gemaakt. Ze geniet enorm van haar werk als
danser en als trainer. Inmiddels heeft ze drie
trainers die onder haar supervisie werken, en
binnenkort verhuist de school naar de derde
verdieping in het gebouw van 4R Gym.
Ondanks die successen hoopt Lieuw-On toch
dat paaldansen meer wordt gewaardeerd in
Suriname. “Elke professionele danser heeft
graag dat mensen inzien hoeveel tijd en
training in de dans wordt gestopt. En dat
mensen zien dat dansen ook een vorm van
werken is.”
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WONINGEN
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Uitvlugt M6 (W0455B9 – Emielaan 100)

Comm. W7 (W0375B6–Stralende Palmlaan 117)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Laagbouw
197m²
910m²
Eigendom
3
2
airconditioned, alarm,
satelliet tv, internet, 		
220/110V voltage
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 115.000,Noord R1 (W0394B9–Khadiweg 26)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet

Luxe villa
350m²
842m²
Eigendom
3
2

Bijzonderheden

Goed onderhouden
villa op gewilde
locatie

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Gelegen aan de Emielaan vlakbij de Hermitage Mall en andere
voorzieningen, ligt deze prachtige onder architectuur gebouwde villawoning. Deze imposante en robuust gebouwde
woning heeft een vloeroppervlakte van 350m² en is voorzien
van alle gemakken. U krijgt toegang tot de woning via de
eigen betegelde inrit met automatische schuifpoort tot de
garage die geschikt is voor twee ruime voertuigen. Vanuit de
garage betreedt u gelijk de woning of gaat u via de zijdeur
naar de achtertuin en de bergruimte. De woonkamer heeft
een speelse indeling door onder andere een kleine verhoging
met een zitgelegenheid die uitzicht bied op de voortuin aan de
straatzijde. Opvallend is dat bij dit zitje de brede glazen schuifpuien open gezet kunnen worden en het een geheel vormt
met het buitenterras en de tuin. In de woonkamer is tussen
het zitgedeelte waar de bankstel en de televisie staan, en de
open keuken met eetgelegenheid, een gang die toegang geeft
tot de slaapvertrekken. De keuken is voorzien van diverse
inbouw apparatuur en ziet er fraai uit. Wat gelijk opvalt is de
vele raampartijen die voor veel lichtinval zorgen en daardoor
ruimtelijkheid creëren.

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Laagbouw (NIEUWBOUW)
270m²
371m²
Eigendom
3
2
Laagbouw
met zwembad
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

P.N.O.T.K.

€ 229.000,-

Commewijne A12 (W0340B6 – Palm Grove 138)

Beni’s park N3 (W0435B9–Colombiastraat 544)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Moderne laagbouw
180m²
498m²
Eigendom
2
2
Fully airco, warm/koud water, 3 		
fase, 110/220V, alarm, diefijzer
Surgoed Makelaardij
Tel. : 493497 / 550466

Op het eigentijds beveiligd project Palm Grove staat
op deze hoekkavel deze leuke moderne laagbouwwoning te koop. De woning is voorzien van alle gemakken en heeft een moderne met een ook onder architectuur aangelegde tuin. Er zijn twee slaapkamers met
een eigen bad en toilet en een van de slaapkamers
heeft een eigen walk-in closet. Het huis heeft aan de
voorzijde een balkon, dat ook dienst kan doen als een
open carport, aan de achterzijde is ook een balkon dat
volledig gescreend is.

€ 99.000,-

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Moderne laagbouw
150m²
331m²
Eigendom
3, waarvan 1 masterroom
met eigen douche en toilet
2
Moderne nieuwbouw
gebouwd onder architectuur
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 122.500,-
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Saramacca A3 (W0439B6-Misgunstweg)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Hoogbouw
150m²
400m²
Grondhuur
Restaurant
1
Restaurant
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Joel Terzol - 7163400

www.surgoed.com
Leiding E7 (W0290B3 – Leiding 8a Br 48)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Laagbouw
384 m²
866.56 m²
Grondhuur
4
2
Warm water, diefijzer, alarm,
full airconditioned
Surgoed Makelaardij
Tel. : 493497
Joel Terzol - 7163400

Commewijne (W0415B6 - Confidentieel)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden

Laagbouw
130m²
385m²
Eigendom
3
1
In aanbouw

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

Makelaar

€ 135.000,-

€ 110.000,-

N.O.T.K.

Wanica P10 (W0338B6 – Katriweg 36)

Kasabaholo I7 ( W0332B9–Etmedoraweg)

Kasabaholo J6 (W0421B3 - Genrobinweg 37)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Laag nieuwbouw
217m²
640.96m²
Eigendom
4
3
Overname inventaris mogelijk
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alice Amatsari - 7220930

€ 121.500,-
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Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden

Bungalow
185m²
440m²
Eigendom
3
2
Duurzame huizen

Contact info

Surgoed Makelaardij 		
Tel.: 493497
Joel Terzol - 7163400

Makelaar

€ 89.000,-

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Laagbouw
170m²
440m²
Eigendom
3
2
Hoofdwoning en appartement
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497550466
Joel Terzol - 7163400

€ 89.000,-

WONINGEN
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Noord U1 (W0433B3 - Leonardo da vincistraat 85)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Laagbouw
375m²
638m²
Eigendom
5
3
Solide woning op
Paramaribo-noord
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

Aan de Leonardo da Vincistraat hebben wij een pracht
van een object. Deze villa is geen nieuwbouw; hij is
een aantal jaren terug onder architectuur gebouwd.
De bebouwde oppervlakte is maar liefst 375m². Het
bevindt zich in de omgeving van Republic Bank te Paramaribo noord. Het perceel is goed opgehoogd en er is
geen hinder van wateroverlast bij regenval en de afvoer
werkt uitstekend. Het terrein is aardig beplant en heel
goed onderhouden. Deze woning heeft een gesloten
garage met ruimte voor twee auto's.

Pont Buiten M13 (W0443B3–Gadjerieweg)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Laagbouw
2x 65m²
744.58m²
Grondhuur
2
1
2 onafgebouwde
laagbouwwoningen
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alice Amatsari - 7220930

€ 113.500,-

€ 35.000,-

Wanica K14 (W0410B6 – Helena Christinaweg 23)

Uitvlugt M6 (W0454B6–L’ Hermitageweg hk Henkielaan)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden

Laagbouw
130m²
499.39m²
Eigendom
3
1

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

Makelaar

Op 100 meter afstand van de Indira Gandhiweg, aan
de Helena Christinaweg no.23, staat een eigendomsterrein van 499.39m². Dit perceel heeft een frontbreedte van 17.5m en er staat een prachtige gezinswoning op die omrasterd is door een hoge stenen
schutting. Als u vanuit de Helena Christinaweg op het
geheel betegelde terrein komt, gebruikt u de oprit
naar de garage die bestemd is voor 1 auto. Vanuit de
garage krijgt u toegang tot de woning met als indeling:
3 slaapkamers, bad, toilet en een open woonkamer.

€ 68.000,-

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Hoogbouw
575m²
395m²
Eigendom
4
7
Zakenpand
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble
7106677

P.N.O.T.K.
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Noord U2 (W0412B9 – Bellinistraat 2)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Ringweg Noord (W0448B6-Chiragallyproject 311)

Hoogbouw
265m²
403m²
Eigendom
4
3
Prachtige moderne 			
hoogbouw
Surgoed Makelaardij 			
Tel.: 493497

Deze hoogbouwwoning staat in een centrale omgeving
te Paramaribo Noord, waar zich veel bedrijvigheid
plaatsvindt. De woning staat op een ruim terrein dat
omrasterd is met een stenen schutting met sierhekwerk. De entree naar het terrein en de garage gaat via
een stalen schuifpoort met een automatische opener.
De imposante woning is van formaat en zeer solide
gebouwd. De woning is ideaal voor grote gezinnen of
voor een investeerder die het zou kunnen verhuren
voor “expats”. De woonkamer is te betreden vanuit
de voordeur, of vanuit de ruime garage. Hett balkon is
volledig beveiligd met dievenijzer.

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

€ 197.000,-

Wanica O14 (W0392B6 - Tout Lui Faut linkerkanaalweg

€ 92.500,-

Uitvlugt L7 (W0453B6 – Recolaan 20)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Hoogbouw
180m²
476m²
Eigendom
4
2
Stenen hoogbouw met
prachtig balkon
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 105.000,-
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Laagbouw
150m²
400.07m²
Eigendom
4
2
Woning in een gated
community
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alice Amatsari - 7220930

Makelaar

Hoogbouw
120m²
498.40m²
Grondhuur
3
2
Optimale beveiliging,
tuin met prieel en vijver
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alice Amatsari - 7220930

Deze stabiele hoogbouwwoning is ca. 5 jaren geleden
gebouwd onder een deskundige leiding en staat aan
de Recolaan no. 20, een zijstraat van de Albertlaan te
Uitvlugt. Bovendien bevindt deze zich op een gunstige
locatie nabij uitvalswegen; de Jaggernath Lachmonstraat en de Lalla Rookhweg. De Hermitage Mall, TBL
en de Coppename markt zijn slechts enkele minuten
er vandaan. Alle voorzieningen zijn aanwezig: 3 fase
110/220V, airco’s in alle slaapkamers, koud en warm
water, telefoon- en internetaansluiting en alarminstallatie.

€ 182.500,-

WONINGEN
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Wanica N11 ( W0342B6 – Thelmaweg 34a)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Lelydorp M14 (W0402B6–Tawangsarieweg 87)

Laagbouw
123.05m²
175m²
Eigendom
2
1
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Joel Terzol - 7163400

Dit perceel met laagbouw woning staat op de hoek
van de Carlo- en Thelmaweg. De Thelmaweg grenst
aan de Indira Gandhiweg en is een doodlopende
straat. Hierdoor is het verkeer geminimaliseerd. De
berm die voor de woning staat is beplant met mooie
sierpalmen die elke gast verwelkomt. Het erf is te
betreden via 3 voetgangerspoorten. De woning heeft
2 slaapkamers die een gedeelde sanitaire ruimte
hebben. Het dak is bedekt met duurzame rode trapeziumplaten.

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Laagbouw met hoog zadeldak
255m²
2525.80m²
Grondhuur
3
1
70% afgebouwd woning
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

€ 60.000,-

€ 82.500,-

Tout Lui Faut M12 (W0386B9 – Lake Land 17)

Para R16 (W0328B9 –A.E. Cairostraat, Mamba)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Laagbouw
300m²
892m²
Eigendom
3
2
Moderne, zeer ruime woning
langs het water
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Wonen langs het water op een groot kavel in een
ruime woning met een steiger en een prieel langs
het water? En dit wilt u tegen een faire prijs op een
uitzinnige locatie op een beveiligd en gesloten project?
Welkom op Lake Land; wonen op een project van
formaat met betegelde wegen en voorzien van alle
nutsvoorzieningen langs een doodlopende weg omgeven door flora en fauna. Dit huis is gebouwd op een
eigendomskavel van 892m² met een prachtig uitzicht
langs het water.

€ 265.000,-

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond

Bungalow vakantiewoning
210m²
868m²
Grondhuur, opstalrecht
contract
Slaapkamer
2
Bad en toilet
2
Bijzonderheden Vakantiewoning
Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel. : 493497

€ 49.000,-
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Wanica F20 (W0429B6 – Bomaweg hk Merveilleweg )
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Noord V1 (W0431B3–Pisangrodjoweg 77)

Laagbouw
500m²
2000m²
Grondhuur
4
3
Luxe laagbouw van steen
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

Prachtige villa gelegen aan de Santo Bomaweg tegenover de Merveilleweg. Het perceel is volledig omheind
met vierduim bouwstenen. Voor de lichtdoorlaatbaarheid en het uitzicht heeft u aan de voorzijde glazen
panelen. De tussenkolommen zijn 50 bij 50cm. De
toegangspoorten zijn van staal en sierlijk opgetrokken.
Het perceel is hoger dan het straatniveau en ligt achter een waterpartij/sloot. Hierdoor is het perceel via
een brug te bereiken, deze brug is van beton en net
als het perceel is deze bestraat met klinkers.

Soort woning
Laagbouw
Bouw opp.
200m²
Perceel opp.
700m²
Titel grond		
Slaapkamer
3
Bad en toilet
2
Bijzonderheden Opknapper
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Makelaar
John Noble
7106677

€ 399.000,Kwatta K4 (W0393B6 – Normandiestraat 8)

€ 75.000,Tout Lui Faut O15 (W0384B6 – Lake Land 14)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Hoogbouw, bruynzeel
180m²
371m²
Eigendom
3
1
Nette hoogbouwwoning,
gelegen in een leuke wijk
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Laagbouw
250m²
1052m²
Eigendom
3
2
Woonhuis gebouwd onder
Surinaamse architectuur
Surgoed Makelaardij 			
Tel.: 493497

Bent u reeds bekend met het woonressort Lake Land?
Wonen in een gesloten project tussen twee prachtige
meren in de omgeving van Tout Lui Faut. In dit project
staat op kavel 14 een prachtige nieuwbouwwoning
gebouwd onder Surinaamse architectuur, een fusion
van een moderne stijl gecombineerd met tropische
accenten. Deze 3-slaapkamer woning heeft 1 masterroom met een eigen toilet, douche, ligbad en dubbele
wastafel. De overige twee slaapkamers hebben een
gedeelde badkamer met toilet.

€ 105.000,-

€ 213.000,-

Kwatta G3 (W0437B6-Saharanpurweg)

Leiding I8 (W0449B6 - Zijstraat Commissaris Weytinghweg)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Laagbouw
220m²
560m²
Eigendom
3
2
Nette woning
kavel is goed opgehoogd
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Joel Terzol - 7163400

€ 132.500,-
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Laagbouw
254m²
494m²
Eigendom
3
2
Snelle denkers
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble
7106677

Deze nieuwbouw staat in een onverharde zijweg aan
het begin van de Commissaris Weytinghweg. Het is
een laagbouw van steen opgetrokken met A kwaliteit
materialen. De woning heeft drie ruime slaapkamers,
een open keuken en een leefruimteconcept. De
keuken is nog niet geïnstalleerd. U heeft de ruimte om
uw eigen model en kleurencombinatie te gebruiken.
Verder heeft deze woning een autogarage voor twee.
Op het terrein staat ook een gebouw met vier studio's,
geschikt voor studenten. In de omgeving zijn er lagere
scholen, middelbare scholen en de universiteit.

€ 165.000,-
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Zorg en Hoop O8 (W0423B9 – Marowijnestraat 5)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info

Wanica (W0447B6–Abarcostraat hk Vredenburg Serie A)

Laagbouw villa
650m²
2307.39m²
Erfpacht
5
4
Gedateerde villa met zwembad
en appartement in zeer gewilde 		
omgeving
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497/550466

Gelegen op een zeer gewilde locatie te Zorg en Hoop
aan de Marowijnestraat ligt dit prachtig terrein van
2307m² met een solide villa met zwembad. Deze woning, die uit het straatzicht is ontrokken, ligt verscholen tussen weelderige palmen en sierheesters. Op het
terrein bevindt zich de hoofdwoning met daarachter
een bijbouw die dienst doet als appartement en of
studieruimte. De patio tussen de hoofdwoning en de
bijbouwen heeft diverse zitjes en een buitenbar met
keuken. Het zwembad staat centraal in het binnenhof
met daaromheen voldoende ruimte voor het houden
van recepties, recreatie en zitgelegenheid.

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

€ 650.000,-

P.N.O.T.K.
Commewijne V8 (W0456B9 – Palm Village 229)

Comm. V8 (W0434B3–Oost-West verbinding)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Hoogbouw
220m²
1272m²
Eigendom
7
3
Twee huizen op één erf
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

Laagbouw
200m²
1070m²
Eigendom
3
2
Woning met karakter
Surgoed Makelaardij 		
Tel.: 493497
Joel Terzol - 7163400

Hoogbouw villa
367m²
1465.60m²
Eigendom
4
4
Prachtige goed onderhouden
woning gelegen op een
prachtige plek
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Deze prachtige woning gelegen in het rustieke district
Commewijne ligt op één van de betere woonwijken van
Suriname te Palm Village. Het hoekterrein heeft een
oppervlakte van 1465m² en is hoofdzakelijk rondom de
woning begroeit met sierheesters en vruchtbomen. Het
terrein heeft lage belendingen van metaal met gaashekwerk en twee stalen poorten die toegang geven tot de
garage. Dit perceel is verhard met scherp bezanding
en her en der verhard met looppaden, parkeerplekken
en inritten. Wat gelijk opvalt bij deze woning is dat er
rekening is gehouden met het 'vrij' wonen gevoel.

€ 109.000,-

€ 245.000,-

Uitvlugt N5 (W0451B9 – Wonglaan 43)
Hoogbouw met zwembad
(Moderne nieuwbouw)
Bouw opp.
300m²
Perceel opp.
923m²
Titel grond
Eigendom
Slaapkamer
3
Bad en toilet
2
Bijzonderheden Prachtig gerenoveerde woning 		
voorzien van alle luxe
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Mottonshoop G5 (W0441B6–Rode Palmstraat 22)

Soort woning

Een absolute top villa in een van de betere wijken te
Uitvlugt. Deze woning aan de Wonglaan is compleet
gerenoveerd met het behoud van authentieke elementen.
Een prachtig zwembad met duikplank en een ruime
tuin van 1000m². Momenteel is de woning "under
construction".

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

€ 450.000,-

Laagbouw
268m²
500m²
Eigendom
4
2
2 identieke woningen
gekoppeld met 2 gesloten
garages
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alice Amatsari - 7220930

€ 82.500,-
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Kwatta M3 (W0457B9 – Zijstraat Belladonnastraat)

Commewijne (W0428B3 - Wontonstraat)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Laagbouw
140m²
269.98m²
Eigendom
3
1
Buitenhuisje
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble
7106677

$ 39.000,Blauwgrond V3 (W0452B9–Samson Greenstraat)

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden

Contact info
Makelaar

Hoogbouw
600m²
1211m²
Eigendom
3
4
Unieke villa met
zwembad, jacuzzi
en een bioscoop
ruimte
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Joel Terzol
7163400

Precies tussen Prinsenpark en de wijk Uitvlugt staat deze
prachtige Villa met zwembad en jacuzzi. Het huis is gebouwd
op en kavel van 1211m² en is geheel omrasterd. Het is het
laatste huis aan een doodlopende straat. Dat betekend dat
er enkel en alleen bestemmingsverkeer naar binnen rijd.
In de straat staan alleen gelijkwaardige huizen en zal in de
nabije toekomst afgesloten worden. Bezoekers moeten zich
dan aanmelden bij de wachter. Het erf is aan de voorzijde en
zijkanten bestraat met straattegels. De tuin wordt verrijkt met
grote bloempotten met daarin grote maar ook kleine sierplanten. Aan de achterzijde wordt u verrast middels het zwembad
met springplank en mini waterval. Er is voldoende plek waar
je lekker kan bij komen in de schaduw. Hier kunt u genieten
van uw rust. Tevens is er een buitenterras met een vaste pizza
oven en barbecue. De woning is recent afgebouwd en is nimmer bewoond geweest. U wordt dus de eerste bewoner. Via
de garage waar 2 grote voertuigen kunnen staan komt u bij
de wasruimte ( 30m² vloer opp.) en de toegangsdeur tot de
hoofdwoning. De vloer is betegeld met een licht grijze tegel.

Soort woning

Karakteristieke laagbouwwoning
Bouw opp.
250m²
Perceel opp.
1000m²
Titel grond
Erfpacht lopende tot
9 juli 2043
Slaapkamer
3
Bad en toilet
2
Bijzonderheden Woning opgetrokken
uit baksteen
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

$ 700.000,-

€ 155.000,-

Uitvlugt L7 (W0458B6 – Ronaldlaan 32)

WONING/PERCEEL/HUUROBJECT

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Hoogbouw
200m²
596m²
Eigendom
4
2
In 2016 gerenoveerd
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Joel Terzol - 7163400

In Uitvlugt bieden wij deze goed onderhouden stenen
hoogbouwwoning aan. De Ronaldlaan is een zijstraat
van de Franchepanestraat en ligt op een steenworp van
de Hermitage Mall. De kavel heeft een oppervlakte van
596m² (20m x 30m) en is geheel omheind. De gesloten
garage biedt plaats aan twee voertuigen en toegang tot
de benedenverdieping. Deze verdieping bestaat uit een
slaapkamer, douche, toilet en een woonkamer die voorzien is van een keukenblok. De bovenverdieping is te
betreden via de stenen buitentrap die naar het voorbalkon leidt of via de binnentrap. en een ruim balkon. De
mooie houten vloer geeft de bovenverdieping karakter.

€ 164.500,-
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Hier kan uw
object staan!
Meer weten zie
de legenda op
pagina 60 voor de
contactgegevens
en wij informeren
u over de
voorwaarden!
€

$ SRD

WONINGEN / ZAKENPANDEN
Noord V1 (W0459B6 - Tonalietstraat)

www.surgoed.com

Zakenpand Noord U4 ( Z0030B6 – David Simonstraat 79)
Soort object
Bebouwd opp.
Perceel opp.
Titel grond
Kamers
Bad en Toilet
Bijzonderheden
Contact info

Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Hoogbouw
220m²
385m²
Eigendom
5
2
In 2015 volledig gerenoveerd
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Joel Terzol
7163400

Hoogbouw
300m²
723,9m²
Eigendom
4
3
Ideaal als zakenlocatie,
2 appartementen
Surgoed Makelaardij
Tel. : 493497

Op een ideale locatie aan de David Simonstraat
79 bevindt zich een hoogbouwwoning met een
kavelgrootte van 723,9m², die tevens ook zeer
geschikt is als zakenlocatie. De woning heeft 3
slaapkamers, 1 maal bad en toilet, woonkamer
aangrenzend aan een ruim terras met een goed zicht
over de straat. Onderaan de woning is er ook nog 1
appartement en een winkelunit. In de tuin staan er
verschillende vruchtbomen en een riante loods. Deze
loods kan omgebouwd worden tot 3 appartementen.

€ 109.000,-

€ 285.000,-

Noord W1 (W0446B6 - Grapefruitstraat 476)
Soort woning
Bouw opp.
Perceel opp.
Titel grond
Slaapkamer
Bad en toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Zorg en Hoop P8(Z0034B6–Groenhartstraat)

Hoogbouw
500m²
600m²
Eigendom
14
7
Appartementengebouw
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

Op circa twee kilometer afstand van het nieuw op te
leveren ambassade gebouw van de Verenigde Staten, is
er midden vorig jaar een prachtig appartementencomplex opgeleverd bestaande uit zeven identieke units.
Elke unit heeft twee slaapkamers een badkamer en toilet, een open woonkamer en keuken. Het complex staat
aan de Grapefruitstraat, de meeste gewilde omgeving
van morgenstond. Het gebouw heeft een oppervlakte
van 500m² en is volledig opgetrokken van beton. De
ramen zijn beveiligd met ijzerwerk en de deuren zijn
stalen veiligheidsdeuren. Bewegingsensoren, camera's
en alarminstallatie geven het geheel een veilig gevoel.

Soort object
Bebouwd opp.
Perceel opp.
Titel grond
Kamers
Bad en Toilet
Bijzonderheden
Contact info

€ 199.500,Comm. (Comm. Thurkowweg 23-Z0038B3)

Bedrijfsloods
400m²
534m²
Eigendom
3
1
Grote bedrijfsloods met
4 roldeuren
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 127.500,Accaribo (Z0037B9 – Marina resort Waterland - Muurvarensweg 52)
Soort object
Bebouwd opp.

Soort object
Bebouwd opp.
Perceel opp.
Titel grond
Kamers
Bad en Toilet
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Laagbouw restaurant
100m²
8000m²
Grondhuur
4
2
Groot erf
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Joel Terzol - 7163400

€ 225.000,-

Marina resort
Bungalow A+B 120m/Bungalow C
75m²/Restaurant+bar
Perceel opp.
20830.39 m² plus 9000m²
Titel grond
Eigendom
Slaapkamers
Bungalow A-3slk/Bungalow B-2slk/
Appartement C-2slk
Bad en Toilet
Bungalow A-B 1b+2t
Appartement 1b+t
Bijzonderheden Er komt een zwembad en
2e marina voor (speed)boten
Contact info
Surgoed Makelaardij N.V.
Wilt u investeren in een uniek resort met een marina, en houdt u van de natuur? Dan is Marina Resort
Waterland het ideale project voor u! Met uw eigen plan
van aanpak maakt u het 100% operationeel. Het resort
is gelegen aan de Surinamerivier in een schitterend
toeristisch gebied in het district Para. Er zijn zeven luxe,
onder tropisch architectuur gebouwde woningen die
volledig zijn ingericht met een Europees tintje. Dit enige
marina resort biedt accommodatie voor maximaal 15
zeiljachten. Bovendien heeft u een prachtig uitzicht over
de rivier waar u even lekker weg kunt dromen.

P.N.O.T.K.
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Ken Doorson
‘Hier naartoe komen, maakt me al blij’

Voor de rubriek Cribs gaat de redactie van de lifestyle-krant
van Surgoed House & Home op zoek naar bekende Surinamers
die willen laten zien waar en hoe ze wonen; hoe hun ‘crib’ is
ingericht. Dit keer brachten we een bezoek aan kunstenaar en
Nola Hatterman-docent Ken Doorson.
Aan de rand van Paramaribo, achter het Rensproject, staat het
ouderlijk huis van kunstenaar en Nola Hatterman-docent Ken Doorson.
Een karakteristiek blauwgeverfd huisje van steen, met een balkon. “Ik
weet nog heel goed dat in 1983 de eerste steen werd gelegd”, vertelt

“Ik ben mijn ouders erg dankbaar dat
ze destijds dit huis hebben gebouwd.
Ik kom hier echt tot rust.”
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Doorson. “Er was verder vrijwel alleen maar jungle; ons huis was het
vierde dat gebouwd werd.” Hij herinnert zich ook dat zijn moeder
kritisch toekeek hoe de Guyanese arbeiders het werk verrichtten. “Ja,
die waren er toen ook al”, lacht hij. “En je zou kunnen zeggen dat
mijn moeder zelf de aannemer was, zo erg zat ze er bovenop. Maar
het resultaat mag er wezen. Na al die jaren is er in het hele huis geen
scheur te bekennen.”
Op jonge leeftijd verhuisde Doorson naar Curaçao, en later naar
Nederland. Daar woonde hij tien jaar, en het huis werd in die tijd
verhuurd aan familieleden. In 2005 keerde hij terug naar Suriname
en nam weer zijn intrek in de woning. Hij verbleef er een paar jaar,
tot hij ging samenwonen met zijn partner Liesbeth en hun zoontje.
Momenteel gebruikt de succesvolle kunstenaar het huis als zijn atelier.
“Ik ben mijn ouders erg dankbaar dat ze destijds dit huis hebben
gebouwd. Ik kom hier echt tot rust.”
Hij heeft wel het een en ander veranderd om er een echte ‘man cave’
van te maken, eentje met een artistieke inslag. Meer een ‘artist cave’
dus. De inrichting is een mengeling van zijn eigen werk, vintage
meubeltjes, grote kleurvlakken en accenten die opvallen door kleur
of materiaal. Zo is de keuken geel geverfd en heeft de ruimte als
decoratie een koperen bord uit Marokko, dat met de hand is bewerkt.
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“Ik hou van de kleurcontrasten. Het geel van de keuken gecombineerd
met het blauw van de buitenmuren geeft het huis een Caribisch tintje
dat me doet denken aan mijn tijd op Curaçao.”
De woonkamer is groter gemaakt door een slaapkamer op te offeren.
“Ik wilde het huis ruimtelijk maken”, licht hij toe. Dat is aardig gelukt,
want het huis is erg licht en het waait er goed door. “Dat komt ook
doordat we niet zo ver van de zee zijn. Het kanaal achter het huis
gaat er rechtstreeks naartoe.”
Aan de muur hangt een van de eerste schilderijen die Doorson
maakte, op zijn zestiende. Verder staat er een enkele bank, waar
volgens Doorson geen verhaal achter zit. “Eigenlijk heb ik het gewoon
meegenomen uit Nederland. Het heeft daar ook altijd in mijn atelier
gestaan. Ja, zo heeft alles wel een verhaal, hè.”
De ruimte wordt verder opgevuld door de typische Doorson-tafels
in verschillende formaten. Op een laag model staat een mooie oude
platenspeler. Ook staat er een grotere tafel, het eerste prototype ooit.
De kunstenaar is zichzelf steeds opnieuw aan het uitvinden, maar
heeft iedere keer wel een rode draad in zijn werk. “Het gaat om een
balans tussen vorm, emotie en kleur. Daarbij speelt de Surinaamse
historie ook een rol en heeft mijn werk een sociaal-maatschappelijk
tintje. En ik stel mezelf altijd de vraag waarom en hoe we dingen
maken.”
Tussen de woonkamer en de keuken is een slaapkamer waarin
de kunstenaar werkt. Een deur leidt naar de oude garage, die nu
fungeert als buitenatelier. Daar staat een enorm droogrek met
beeldhouwwerken van klei en twee geverfde etalagepoppen. In
het huis staan niet veel kunstwerken meer. “We hebben net alles
verscheept naar Nederland, waar ik deze maand een tentoonstelling
heb.”
Doorson loopt door de gang naar de achterkant van het huis, waar
twee verrassingen te vinden zijn. In de eerste plaats is dat de oude
steiger die uitzicht biedt over het kanaal en het tegenoverliggende
weiland. “Als het weiland gemaaid is, heb je een prachtig uitzicht!”,
licht de kunstenaar toe. De andere verrassing staat pal achter het
huis, onder het afdak. Daar heeft Doorson een ligbad geplaatst, waar
hij ook echt gebruik van maakt. “Het leven in Suriname is vooral
buiten, en vanwege dat gevoel heb ik dit bad hier geplaatst.” Naast
het bad, dat is afgeschermd met een pangi en schermen, staat een
brander met daarop een enorme wok. Daarin kookt hij het water
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voor zijn bad. En natuurlijk heeft ook de wok een verhaal. Deze heeft
hij meegekregen van de vissers op Braamspunt. “Ze kookten er hun
garnalen in.” Het is niet het enige wat van Braamspunt komt. Aan het
keukenraam heeft hij een bar gemaakt van drijfhout, eveneens van
Braamspunt. Die bar is het lievelingsplekje van Doorson, vanwege het
uitzicht op de steiger, het weiland en de keuken. “Dit is de plek waar ik
echt tot rust kom. Alleen hier naartoe komen, maakt me al blij!”
Ken Doorson heeft van 26 juni tot 31 juli een solotentoonstelling in
Galerie 23 te Amsterdam.

advertenties
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Kasabaholo J6 (P0330B3 – Genrobinweg)

Commewijne W8 (P0256B3–Palm Grove 92)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

440m²
Eigendom
Bouwrijp
Klei
Omrasterd

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Makelaar

Joel Terzol - 7163400

Gunstig gelegen, in een zijstraat van de Wanicaweg te
Kasabaholo, hebben wij nu deze kavel te koop. 50%
van de straat is reeds bebouwd. Alle nuts voorzieningen zijn aanwezig.De kavel heeft een oppervlakte van
540m² (23m bij 24m), is geheel omheind en goed
onderhouden.
Neem gerust contact met ons op als u eventueel
vragen heeft of een afspraak wilt maken voor een
bezichtiging.

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

Contact info

Tel.: 493497

€ 35.000,Wanica P15 (P0315B3 - Vredenburg serie A)

661 m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand
Gesloten riolering,
alle nutsvoorzieningen
aanwezig
Surgoed Makelaardij

€ 23.000,Leiding H8 (P0328B6 - Soekaredjoweg)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

874m²
Grondhuur
Bouwrijp/opgehoogd/alle
nutsvoorzieningen aanwezig
Zand

Bijzonderheden Perceel ligt in een gated
community
Contact info
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

720m²
Eigendom
Opgehoogd
Zand

Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497
John Noble
7106677

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Bent u op zoek naar een kavel in een gesloten project;
een gated community waar u in alle rust en veiligheid
kan wonen? Vlakbij Leiding, langs de Soekaredjoweg,
ligt dit miniproject dat compleet omheind is en waarbij
de schutting rondom uw kavel al gemaakt is. U betreedt het project via de ingang met een automatische
rolpoort, waarvan alleen de eigenaren een remote
control hebben. Alle nutsvoorzieningen zijn reeds aanwezig. De weg is betegeld, elke kavel is opgehoogd en
heeft een gesloten riolering.

€ 26.000,-

€ 52.500,-

Rijsdijk L14 (P0327B6 - Rijsdijkweg)

Noord V1 (P0339B6 – Condorstraat kavel 85)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

1200m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand

Bijzonderheden Leuk eigendomskavel
met een frontbreedte
van 30.5m en diepte van 40m
Contact info
Perceel opp.
Titel grond

100ha
Grondhuur en erfpacht
beschikking tot 2032
Status
Compleet schoon zandterrein
omrasterd incl. opstallen
Grondsoort
Zand/klei
Bijzonderheden Dit veeteelt areaal bestaat uit
4 verschillende gedeelten,
compleet in cultuur
Contact info
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

P.N.O.T.K.

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Te Paramaribo Noord, omgeving Clevia, ligt deze
eigendomskavel van 1200m² uitmakende van Gunny's
Villa Park, ook wel het Kirpalani project genoemd. Momenteel staat deze straat bekend als de Condorstraat
en ligt bijna in het verlengde van de Anton dragtenweg. U vindt de kavel door de straat bijna uit te rijden,
en dan aan uw rechterhand opgesloten tussen twee
bebouwde percelen ligt deze kavel. Deze kavel heeft
een frontbreedte van 30,5m en een diepte van 40m.
Beide buren hebben al een schutting.

€ 42.500-
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Verkavelin

Zonhoop
PROJECTONTWIKKELAAR
Welgedacht A-weg no. 513
Zonhoop Village - District Wanica

in het distr

Nieuwe woonwijk

Kavels vana

met in
financieringsm

Gelegen op de hoek van het verlengde van de Welgedacht
A-weg en de Bomaweg ligt deze leuke eigentijdse woonwijk
in ontwikkeling. Zonhoop Village biedt betaalbare kavels,
variërend in grootte tussen 400 – 580 m² en vanaf €
7.000,- met interne financieringsmogelijkheden. Zonhoop
Village ligt tussen twee verkeersaders en is uitstekend
bereikbaar. Het project heeft 210 kavels en biedt
ondernemers de gelegenheid om aan de Welgedacht A
weg een kavel te kopen. B&M Holding is de ontwikkelaar
en heeft Surgoed Makelaardij belast met de verdere
verkoop en promotie van dit project.
Voor meer informatie zoals de voorwaarden,
prijzen en alle mogelijkheden kunt u een mail
sturen naar info@surgoed.com
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Wanica I8 (P0344B6 - Soesilawatieweg)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

2942m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand
Bijzonder ruim kavel
dichtbij het Saramaccakanaal

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Makelaar

Joel Terzol 7163400

In een veel gevraagde omgeving te Leiding, hebben
wij nu deze ruime bouwkavel van 2942m² te koop. U
kunt deze kavel het beste bereiken via de Commissaris
Weytinghweg te rijden en bij de Metropoolweg links
af te slaan. Vervolgens neemt u de eerst zijstraat naar
rechts en rijdt u door tot aan het Saramacakanaal. Aan
het einde slaat u rechtsaf en aan uw rechterhand ligt
de kavel. Het ligt in een privé verkavelingsproject met
slechts 5 kavels en is omringd door veel natuur en een
prachtig huis.

Comm. W5 (P0182B3–Voorburg, 4de zijstr.)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

500m²
Grondhuur
Hoog wied
Klei

Bijzonderheden Stroom aanwezig
Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 171.000,-

€ 7.900,-

Wanica (P0336B6 - Veenwortelweg)

Commewijne (P0284B3 - Jagtlust 76)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

585m²
Eigendom
Tot 50cm onder
straatniveau
Klei

Bijzonderheden Hoekperceel
Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Op zo een 5 minuten afstand van de Highway en
Latour vindt u langs de Sir Winston Churchilweg een
verkavelingsproject. Deze kunt u ook bereiken via de
Putcherweg. Deze hoekkavel heeft een oppervlakte
van 585m² met een frontbreedte van 20M en een
diepte van 25M. Vanuit de kavel is er een prachtig
uitzicht op de Surinamerivier. Alle wegen zijn betegeld,
straatverlichting is aanwezig en alle nutsvoorzieningen
zijn gerealiseerd. De kavel is bestemd voor bebouwing
en bewoning en heeft als titel eigendom.

€ 28.500,-
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Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

374,66m²
Eigendom
Tot 50cm onder straatniveau
Zand/klei

Bijzonderheden Goed lopende verkaveling
met alle nutsvoorzieningen,
buren hebben schutting
Contact info
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

€ 11.850,-
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Leiding H8 (P0341B6 - Magentakanaalweg)

WONING/PERCEEL/HUUROBJECT

Hier kan uw
object staan!
Meer weten zie
de legenda op
pagina 60 voor de
contactgegevens
en wij informeren
u over de
voorwaarden!
€

$ SRD

Wanica P15 (P0316B3-Bergimanbarklerkweg)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

2157m²
Eigendom
Tot 50cm onder
straatniveau
Zand
Drukke weg

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Makelaar

Joel Terzol
7163400

Ondernemers opgelet! In het zeer dynamische gedeelte van
de Magentakanaalweg tussen de rotonde en de brug hebben
wij deze geweldige kavel te koop. Met een frontbreedte van
27.7 meters en een diepte van gemiddeld 77 meters (totaal
2157m²) is het uitstekend voor het opzetten van uw bedrijf.
De grondtitel is eigendom. Aan de overkant van het perceel
staat er een benzinepompstation. Verder in de straat staan
er meer commerciële panden. Het is een A1 locatie. Voor een
prijs van EUR 105 per meter is dit commercieel perceel erg
interessant.
Wees er snel bij.

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Uitvlugt L5 (P0324B6 – Awaralaan)
Adres
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

30592m²
Eigendom
Bos
Klei, zand
Bloot perceel

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Makelaar

Joel Terzol - 7163400

€ 120.000,-

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble
7106677

€ 14.000,-

€ 185.000,Boxel (P0305B3 - zijstraat Highway)

304m²
Eigendom
Tot 50cm onder
straatniveau
Zand

Awaralaan
1359m²
Eigendom
Opgehoogd terrein met kokers aan de
voorzijde en linker- en achter schutting
Zand
Perceel ligt in een semi gesloten 		
project
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

Te Uitvlugt, op een felbegeerde locatie, staat deze kavel te koop. Peace valley is een semi gesloten project
waar hoofdzakelijk woningen in het duurdere segment
staan. Dit project is voorzien van deugdelijke infra en
alle nutsvoorzieningen zijn aanwezig. Dit project biedt
een thuis waar het sociaal buurtkarakter en saamhorigheid overheerst. Kortom een prachtlocatie om uw
droomwoning te bouwen op een ruim villa kavel. Deze
kavel heeft een oppervlakte van 1359m², is reeds opgehoogd en heeft een aangelegde inrit. Zowel aan de
linker- als achterzijde is er reeds een stenen schutting.

€ 225.000,-
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Commewijne U7 ( P0323B6 - Zaagmolenweg )
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info

Kwatta O4 (P0233B3-Rosalinastraat 11)

4585m²
Erfpacht beschikking tot 2049
Opgehoogd terrein met schutting
Zand/schelp
Ligt langs de rivier en ideaal te 		
gebruiken voor zakelijke
activiteiten
Surgoed Makelaardij NV
Tel.: 493497

Te Meerzorg, op steenworp afstand van de Wijdenbosch brug, vindt u dit terrein gelegen langs de
Zaagmolenweg. De Zaagmolenweg is een zijstraat aan
de linkerkant van de hoofdweg. Langs deze weg liggen
diverse terreinen van identieke afmetingen die grenzen
aan de Surinamerivier. Dit gedeelte van de rivier en de
terreinen lenen zich ideaal voor zakelijke doeleinden
waarbij waterwegen gebruikt dienen te worden. Ook
voor privé bewoning is dit terrein zeer geschikt met
name doordat het perceel met de kop richting het
noorden ligt.

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

1600 m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand
Bouwrijp

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Makelaar

Joel Terzol - 7163400

€ 300.000,-

€ 89.000,-

Commewijne (P0318B3 – Palm Village 314)

Sar'ca A9 (P0314B6 – Arowakkenweg 169)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

1021m²
Eigendom
Opgehoogd
Schelp/zand

Contact info

Surgoed Makelaardij 			
Tel.: 493497
John Noble
7106677

Makelaar

In de woonwijk Palmvillage te Commewijne staat dit
perceel te koop met een oppervlakte van 1021m². Het
perceel ligt aan de hoofdweg van de verkaveling "Palm
island" aan de Arengepalmlaan. Tegenover dit leeg
perceel staat een bruin/creme geschilderde hoogbouwwoning. Palmvillage staat bekend als een eigentijds verkavelingsproject, voorzien van alle gemakken.
Een project waar op regelmatige basis collectief alle
kavels gemaaid worden en waar pertinente bewaking
aanwezig is.

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

8356m²
Grondhuur
Wied/bos
Zand/schelp

Bijzonderheden

Perceel ligt rustig
gelegen te Groningen
nabij alle voorzieningen

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 39.500,-

€ 40.000,-

Commewijne (P0321B3 – Voorland, Meerzorg serie D 87)

Comm. (P0320B3–Adjudantenweg 352)

Perceel opp.
2191.25m²
Titel grond
Grondhuur
Status		
Grondsoort
Klei
Bijzonderheden
Contact info

Surgoed Makelaardij			
Tel.: 493497

Uw droomwoning bouwen langs het water op
steenworp afstand van de stad, maar toch even het
districtsgevoel? Dit is mogelijk op deze kavels in het
semi-gesloten project te Meerzorg Commewijne, net 2
kilometer verwijderd van de Wijdenbosch brug. Deze
kavels hebben een frontbreedte langs het water van
25m en een diepte van 80m. De kavels grenzen pal
langs de Surinamerivier. De aanwezige beschoeiing
bestaat uit een opgeworpen dijk van klei die verstevigd is met puin.

€ 78.000,-
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Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

1681.65m²
Grondhuur
Ontbost en schoon
Zand/klei

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Makelaar

John Pisters
7164040

€ 25.000,-

PERCELEN
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Boxel U14 (P0301B6 – Sir Winston Churchillweg)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info

Para ( P0161B3 – Koningsvarenweg)

1668m²
Eigendom
Volledig opgehoogd en gemaaid,
bouwrijp
Zand
Pracht perceel langs 			
de Surinamerivier met beschoeiing
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Prachtig wonen langs de Surinamerivier aan de goudkust van Boxel, net voor Domburg, is nu mogelijk.
Surgoed heeft 6 terreinen te koop in deze prachtige
omgeving. De USP (unique selling proposition) zijn
onder andere het feit dat deze terreinen compleet
bouwrijp, opgehoogd met zand, goed onderhouden
en gemaaid zijn. De inrit naar het terrein is reeds gemaakt met kokers en aan de rivierzijde is er beschoeiing. de terreinen liggen rond de 70m.

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

690,42m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 140.000,Saramacca (P0348B3-Gangaram Pandayweg)

Perceel opp.
Titel grond
Status

€ 25.000,-

Comm. S8(P0113B3–Weg naar Peperpot)

10ha
Eigendom
Tot 50cm onder
straatniveau
Grondsoort
Klei
Bijzonderheden Landbouwgrond

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

Contact info

Contact info

Makelaar

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

Makelaar

€ 72.500,-

12000m²
Grondhuur
Opgehoogd/Bouwrijp
Zand
Elekrticiteit en
water aanwezig
Surgoed Makelaardij 		
Tel.: 493497
Joel Terzol - 7163400

Saramacca (P0009B3 - Hamburgweg)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

9150m²
Eigendom
Hooggelegen zand grond
Zand
Prachtig perceel met
loofbomen langs de
Saramaccarivier

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 120.000,-

€ 240.000,-

Commewijne (P0334B3 - Bananapalmlaan)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

497.99m²
Eigendom
Opgehoogd
Klei
Hoekkavel

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Makelaar

John Noble 7106677

Het verkavelingsproject Palm Grove ligt in Commewijne, dichtbij Nieuw Amsterdam. Op dit mooi en in ontwikkeling zijnde project hebben wij in ons portefeuille
een hoekkavel van 487m². Het gaat om kavel nummer
113. De frontbreedte is 17.54m en de diepte is 25m.
Het project is uitstekend op de wind gelegen; dit is
merkbaar vanwege de Surinamerivier die op nog geen
vierhonderd meter afstand ligt. Op Palm Grove zijn de
percelen tussen de 400 en 1200m². Alle wegen zijn
betegeld en beplant met Miami palmbomen.

€ 23.000,-

Comm. X7 (P0313B6 – Palm Grove 111)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

497.50m²
Eigendom
Bouwrijp/opgehoogd
Zand/klei

Bijzonderheden

Beveiligd project met
betegelde wegen en
nutsvoorzieningen

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

€ 19.500,-
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Douchecabines
38 Surgoed House, Home & Lifestyle

PRODUCTVERGELIJKING
Er komt veel kijken bij de inrichting van
je huis. Diverse beslissingen neem je op
basis van wat je wilt, wat mogelijk is en
van het budget. In de badkamer kom je
onder meer voor de keuze te staan: wel
of geen douchecabine?
Een douchecabine is een afgesloten ruimte om
in te douchen. De cabine bestaat meestal uit
een douchebak, een raamwerk van aluminium,
chroom of kunststof, douchewanden en een
douchedeur. Maar douchecabines zijn in vele
soorten en maten te verkrijgen. “Het nut van
een douchecabine is dat je zonder een muur
te metselen, toch een afgescheiden gedeelte
kan maken. Daarmee voorkom je dat alles
nat wordt wanneer je gaat douchen”, vertelt
Rolf Koster. Koster is voormalig bedrijfsleider
van een bouwmarkt waar onder andere
douchecabines verkocht worden.
“Met een douchegordijn kom je ook een
eind, maar dat is nooit helemaal spatvrij.
En wanneer je muren in de badkamer gaat
plaatsen, maak je de ruimte kleiner. Plaats je
een douchecabine, dan houd je de badruimte
ruimtelijk. Het geeft een andere uitstraling.”

Indien u zich afvraagt of u bespaart wanneer
u geen douchecabine plaatst, is het antwoord
van Koster duidelijk: dat hangt helemaal
af van het product en het materiaal dat u
aanschaft. Het plaatsen van een douchecabine
kan onder andere zorgen voor een bezuiniging
op de tegels: waar de douchecabine staat,
hoeft niet betegeld te worden. Bij dure
tegels scheelt dat aanzienlijk. Maar vooral de
ruimtelijkheid die een douche-cabine geeft, is
voor Koster een reden om een douchecabine
te overwegen. “Als je bijvoorbeeld een
badkamer hebt met 1 raam, dan houd je de
lichtinval met een cabine. Op het moment dat
je daar muren tussen gaat zetten, heb je een
lichtpunt nodig boven je douche. Dat scheelt
uiteindelijk ook weer in de stroomkosten.”

Variaties

Gesloten douchecabines, inloopcabines,
vierkant of kwartrond; er is een grote keus.
Een van de variaties die bij veel zaken wordt
aangeboden, is een cabine die compleet met
douchebak vervaardigd is. De ‘bak’ is niets
anders dan de bodem van de cabine, waar het
metalen frame op rust. Deze variant kan op
een betegelde vloer geplaatst worden en er

BUILDING DEPOT SURINAME
Type modellen
Leverancier/merk
Rechthoekige, vierkante en halfronde modellen
Europese makelij

www.surgoed.com
kan ook omheen betegeld worden. De bak is
van kunstof en met een laklaag afgewerkt. “Er
zit een dragende constructie in. De modellen
verschillen, afhankelijk van de plaats waar hij
moet komen. De hoekmodellen zijn het meest
ruimtebesparend en praktisch. Deze modellen
zijn normaliter 95 x 95 centimeter.
Er zijn ook wandmodellen, die zijn iets
smaller maar wel dieper, met bijvoorbeeld een
afmeting van 86,5 x 122.” De deuren van dit
model kunnen schuifdeuren zijn, of een v-deur
met scharnieren. Het type douchecabine
met een bak is in de showrooms van Vifa
Trading, Building Depot en Ronan’s Trading te
bezichtigen.
Building Depot Suriname zit volgens Koster in
het middensegment qua prijs. Het assortiment
douchecabines is met vier modellen niet heel
ruim, maar er is wel keus uit de halfronde,
rechthoekige en vierkante douchecabines met
een douchebak.
Ze dienen door de klant zelf geïnstalleerd te
worden. De bouwmarkt heeft de standaard
douchecabines op voorraad, maar er worden
geen cabines op maat geleverd.

Prijzen
De cabines zijn geprijsd in USD.
Prijzen zijn afhankelijk van het model
en de wensen van de klant

Varianten met schuifdeuren en v-deuren.
Modellen met zowel glazen als micawanden
Aluminium frames met een extra chroomcoating
Maatwerk douchecabines

Voor de klant die het idee van ín een cabine
stappen minder aantrekkelijk vindt, bestaat
de mogelijkheid douchecabines zonder
douchebak te kopen.Deze zogenaamde
‘inloopcabines’ bestaan in feite alleen uit de
wanden, die dienen als scheiding tussen de
doucheruimte en de rest van de badruimte.
Er is geen bodem en meestal ook geen deur.
Als u graag meegaat met de interieurtrends, is
dit een variant voor u: hij wordt steeds vaker
gezien in glossy woontijdschriften.
Ook is het onderhoud eenvoudiger bij dit

Type modellen
Rechthoekige, vierkante en halfronde
modellen
Varianten met schuifdeuren
Modellen met zowel glazen als
micawanden
Complete modellen 90x90 en modellen
die op maat gemaakt kunnen worden

soort doucheruimtes. De optimale grootte
voor een inloopcabine is 120 x 90. Het glas
van de wanden is meestal veiligheidsglas.
Hierdoor zullen, wanneer het glas breekt,
geen scherven ontstaan en is de kans op letsel
onmogelijk. Het glas kan transparant of getint
zijn.
Van deze modellen ligt over het algemeen
de prijs iets lager dan bij de complete
douchecabines. Voor douchecabines wordt
ook wel plexiglas oftewel mica gebruikt. Maar
de glazen douchewand verdient de voorkeur,
vanwege de luxere uitstraling.

Ook bij Vifa Trading heeft de klant de keus uit
douchecabines met glas of douchecabines van
mica. “Vifa Trading heeft betaalbare en ook
duurdere modellen”, geeft Koster aan.
De laatste modellen kunnen stijgen in prijs,
doordat de mogelijkheid geboden wordt
om de douchecabine om te toveren tot een
designhoek waarin ook een ligbad wordt
geïnstalleerd.
Los van de standaardgroottes, biedt Vifa ook
de mogelijkheid om de grootte aan te passen
aan de gewenste maat van de klant.

VIFA TRADING
Leverancier/merk
Prijzen
Spanje en de Verenigde De cabines zijn geprijsd in SRD en zijn afhankelijk
Staten van Amerika
van het model en de wensen van de klant
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PRODUCTVERGELIJKING
Luxe opties

Bij het douchepaneel van de cabine is het
mogelijk zowel een hand- als regendouche
te installeren. “Je hebt verder nog de luxe
varianten, waarbij je hele massagekolommen
hebt.” Die bestaan uit verschillende sproeiers

www.surgoed.com

die niet alleen boven het hoofd, maar ook
ter hoogte van schouders en rug worden
geplaatst. Dit kan alleen maar met een
cabine. De sproeiers zijn meestal onderdeel
van designhoeken, in combinatie met mooie
tegels.

Ronan’s Trading zit in het high-end segment,
vertelt Koster. “Daarmee wil ik natuurlijk
niet suggereren dat het onbetaalbaar is. En
Ronan’s biedt wel de kwaliteit die tegenover
de prijs staat. Ook de service is goed
georganiseerd.”

RONAN’S TRADING
Leverancier/merk in Prijzen
voorraad

Type modellen
Rechthoekige, vierkante en halfronde modellen

Europese makelij

De cabines zijn geprijsd in euro’s en zijn
afhankelijk van het model en de wensen
van de klant

Modellen zijn afgewerkt met een chroomlaag en
hebben een stijlvolle uitstraling
Schuifdeuren
Varianten met schuifdeuren en v-deuren

Alle modellen hebben glazen deuren
Luxe modellen met massagesproeiers
Monteren van de douche

De meeste bedrijven leveren de cabines,
maar installeren deze niet. Bedrijven
waaronder Kuldipsingh en Interdeco doen wel
volledige installaties, aangezien zij aluminium
raamwerken op maat vervaardigen. De
onderdelen van de douchecabine worden los
aangeleverd. Het monteren kan het best door
een deskundige gedaan worden. Een aantal
zaken zijn belangrijk bij monteren. Ten eerste:
let erop dat de ondergrond egaal is. Anders
kan het water onder de cabine wegstromen.
Wanneer de vloer niet waterpas is, kan je ook
de deur nooit sluiten. Kleine oneffenheden
kunt u weghalen door de pootjes van de
cabine in hoogte te verstellen. Ten tweede:
de aan- en afvoer van het water moeten
goed aangesloten zijn. De cabine kan hierna
aangesloten worden. De zijwanden worden
opgezet en aangesloten op het waternet en
tot slot worden de zijwanden en de onderzijde,
indien er een douchebak is, afgekit.

Onderhoud

Zaken waarop gelet moet worden bij de
aanschaf zijn het hang en sluitwerk: “Als het
er heel fragiel uitziet, dan is dat meestal ook
zo. Dan moet je nadenken of je die investering
wil doen, want als je het dagelijks gebruikt
met meerdere mensen, dan kan het zijn dat
het binnen een jaar kapot gaat.
Maar gebruik je het voor een gastenverblijf
waar af en toe iemand logeert, dan kan het
wel drie jaar meegaan. Dunne aluminium
profielen met dunne glaswanden of mica
zijn goedkoper dan de varianten met dikkere
glaswanden en profielen van chroom. De
eerste gaan minder lang mee dan de tweede.
En laatstgenoemde heeft een mooiere
uitstraling, dus is ook duurder.” In Suriname
zit veel kalk in het kraanwater. Dit kan
ervoor zorgen dat de douchecabine niet lang
mooi blijft. Om dit te voorkomen, moeten
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de wanden na het douchen drooggemaakt
worden.Dan blijft de cabine langer in
oorspronkelijke staat, ook wanneer het om
de goedkopere modellen gaat. Hoewel het
niet handig lijkt na elke douchebeurt, beveelt
Koster dit toch aan. “Het drooghouden scheelt
ontzettend veel in onderhoud. Als je kalk
moet weghalen, dan heb je gauw agressieve
middelen nodig en die kunnen weer slecht zijn
voor de tegelvloer. Voorkomen is beter dan
genezen, dat geldt ook hiervoor.”

Tot slot

“Voordat je naar de winkel gaat, moet je goed
weten hoe jouw badkamer in elkaar zit. Waar

zit de afvoer, hoe ga je de cabine plaatsen?
Visualiseer dat van tevoren en meet de ruimte.
Stel dat je een toilet hebt staan, meet die
ruimte op om te weten of je voldoende ruimte
overhoudt.
Niet dat je nauwelijks kan bewegen omdat je
anders tegen de wand stoot. Voor dagelijks
gebruik zou ik adviseren een zekere kwaliteit
te nemen en niet voor het goedkoopste te
gaan.
Natuurlijk is dat afhankelijk van de ruimte en
je budget. Maar weet wat je wil en kijk wat de
markt te bieden heeft. Vooral in deze tijd kun
je het geld maar één keer uitgeven.”

PERCELEN
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Noord V2 (P0335B6 – Kalksteenstraat 4071)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

404.92m²
Eigendom
Bosschage is nog aanwezig
Gemaaid bouwkavel

Bijzonderheden

Perceel ligt langs geasfalteerde 		
weg in een nette woonwijk

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

In een veel gevraagde omgeving te Paramaribo Noord
Maretraite staat deze bouwkavel. De woonwijk bestaat
hoofdzakelijk uit middenklasse woningen in het hoger
en gemengd segment. In de directe nabijheid zijn
diverse voorzieningen en winkels te vinden. De kavel
dient een beetje opgehoogd te worden maar ligt langs
een geasfalteerde weg waar alle nutsvoorzieningen en
goede uitvalswegen aanwezig zijn. Aan de linkerzijde
van de kavel staat een hoogbouwwoning. Dit gedeelte
van het terrein heeft dus al een belendende schutting.

Wanica P10 (P0275B3–Putcherweg)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

562.24m²
Eigendom
Bouwrijp
Klei

Bijzonderheden

Het perceel staat op een
goede locatie en is bouwrijp

Contact info

Surgoed Makelaardij N.V
Tel. : 493497

€ 43.000,-

€ 23.500,-

Noord U1 (P0215B3 – Kingstraat)

Saramacca (P0355B3 - Saramacca)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

14862 m2
Grondhuur
Bouwrijp
Zand

Bijzonderheden Bloot perceel
Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel. : 493497

Makelaar

Joel Terzol - 7163400

Maar liefst 14862 vierkante meter is er nu beschikbaar
te Morgenstond. Dit perceel kan voor meerdere doeleinden gebruikt worden. Het is uitstekend bereikbaar
via de Grapefruitstraat. Stroom en water is aanwezig.
Het perceel staat op naam van een stichting. Dat
betekend dat u bij koop van dit perceel gelijk eigenaar
wordt en dat u geen notaris kosten hoeft te betalen.
Er kan eventueel ook verkaveld worden.

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

80.000m²
Grondhuur
Klei
Toeristische en recreatie
doeleinden
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble
7106677

€ 450.000,-

€ 50.000,-

Wanica U15 (P0119B3–Amirengstraat perc 43)

Wanica M11 (P0345B6-Hanna’s Lustweg pc.23)

Perceel opp.
533.26 m²
Titel grond
Eigendom
Status		
Grondsoort
Zand/klei
Bijzonderheden Elekrticiteit en
water aanwezig
Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Te koop perceel groot 533.26m² gelegen in het
Intervastproject aan de Amirengstraat perc 43.
Het perceel is 19.96m (breed)x27.25m (diep).
Nutsvoorzieningen zijn aanwezig.

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

Bijzonderheden Open riolering
Contact info
Makelaar

€ 19.000,-

1500m²
Eigendom
Bouwrijp
Zand/hoogland

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Joel Terzol
7163400

€ 59.000,-
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Wanica Q14 (P0349B6 – Pierpontweg/Ordenweg)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

7000m²
Eigendom
Tot 50cm onder straatniveau
Zand/klei

Bijzonderheden

Bijzonder mooi kavel

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Joel Terzol - 7163400

Makelaar

Uitstekend gelegen en verbonden aan drie wegen
hebben we nu een kavel te koop van ruim 7000m²
eigendom. De bodem is van zand/klei en beplant
met bananen en casave. Het geheel heeft een nette
uitstraling en wordt door de eigenaar onderhouden.
Dit stuk land verleend zich voor meerdere doeleinden
(landbouw,commercieel of bewoning). Door de ligging
kan het ook voor een privé verkaveling gebruikt worden, omdat het goed bereikbaar is en verbonden is
aan 3 wegen. Al met al is dit een TOP DEAL dus wees
er snel bij.

Albina (P0354B3 – Verl. Wilhelminastraat)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

1600m²
Erfpacht
Opgehoogd
Zand
Beach front

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Makelaar

John Noble 7106677

€ 119.000,-

€ 170.000,-

Wanica K15 ( P0241B9 – Lake Land/Verl. Tout Lui Fautweg )

Noord W2 (P0299B3 – Kanariestr. 249)

Perceel opp.
690m²
Titel grond
Eigendom
Status		
Grondsoort		
Bijzonderheden
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Makelaar

John Noble - 7106677

€ 57.500,WONING/PERCEEL/HUUROBJECT

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

810-1500m²
Eigendom
Bouwrijp en
opgehoogd
Zand

Bijzonderheden

Prachtige
verkaveling langs
het water

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel. : 493497

Wonen langs het water op een gesloten project is nu ook mogelijk indien u een fractie aanbetaald en de rest maandelijks
aflost. Speciaal voor u bieden we nu de mogelijkheid met een
kleine aanbetaling op uw kavel gelijk te starten met bouwen.
Gelegen in een zijstraat van de verlengde Tout Lui Fautweg
te Wanica ligt de gesloten verkaveling Lake Land; een stukje
paradijs op korte afstand van het centrum van Paramaribo.
Deze nieuwe verkaveling is een gesloten project met een
enkele toegangsweg. De 59 beschikbare eigendomskavels zijn
gecentreerd langs het water van twee meren. Aangezien er
aan het begin van het project een hefboom is met bewaking,
vindt u hier geen pottenkijkers. Het geheel project bestaat uit
ruime villakavels variërend tussen 800 en 1500m². Alle kavels
zijn reeds opgehoogd en er is gezorgd voor gesloten riolering.
U hoeft dus geen kokers meer te plaatsen of uw kavel te
verhogen. U kunt gelijk gaan bouwen. De ruimte en rust op
dit project langs deze prachtige meren is adembenemend. U
woont op een prachtige locatie in de nabijheid van de stad.

€ 36.000,-
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Hier kan uw
object staan!
Meer weten zie
de legenda op
pagina 60 voor de
contactgegevens
en wij informeren
u over de
voorwaarden!
€

$ SRD
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Overbridge V14 (P0360B6–Bambooroad)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

Contact info
Makelaar

Wanica B13 (P0357B6 – Zonhoop Village)

1250m²
Eigendom
Bouwrijp zand opgehoogd
Zand
Ligt aan het kanaal.
Uitstekend voor watersport
liefhebbers.
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Joel Terzol - 7163400

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

400-580m²
Grondhuur
Bouwrijp
Zand/klei/schelp
210 Bouwkavels
in een nieuwe woonwijk
in ontwikkeling

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Bent u op zoek naar een betaalbaar bouwkavel als
investering of direct om te wonen en te bouwen? Wij
bieden diverse bouwkavels aan op het nieuwe woonproject Zonhoop Village. Deze woonwijk in ontwikkeling is gelegen aan de verlengde Welgedacht A weg
hoek Bomaweg te Wanica. Het project is momenteel
in de opstartfase en u kunt nu reeds tegen actieprijzen een kavel kopen met de mogelijkheid tot interne
financiering. Zonhoop Village is een woonwijk met 210
bouwkavels. Zo'n 30 kavels langs de hoofdweg zijn
gereserveerd voor zakelijke belangen.

€ 41.500,-

€ 7.000,-

Para V14 (P0361B6 – Plantage Overbrug)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden
Contact info

403ha
Eigendom
Bebost met eigen damweg
naar terrein
Groot eigendomsterrein,
gelegen in de direkte nabijheid van
Overbridge
Grenzende aan de Surinamerivier
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Dit prachtige eigendomsterrein van 403ha groot is gelegen vlakbij het ontspanningsressort Overbridge. Het
maakt deel uit van de voormalige plantage Overbrug
en Krommenie. U kunt het terrein bereiken via een
eigen privé zijweg vanaf de geasfalteerde binnenweg
naar Overbridge.
Dit terrein heeft een enorme afmeting van maar liefst
4km lang en 800m breed en grenst aan de Suriname
rivier. Waar vindt u tegenwoordig nog zo’n groot stuk
eigendomsterrein geschikt voor diverse doeleinden?

Noord V2(P0362B3–Zandmugstraat 133)

Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort
Bijzonderheden

660m²
Grondhuur
Tot 50cm onder straatniveau
Zand/klei
Scherpe prijs

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Makelaar

Joel Terzol 7163400

€ 2.200.000,Uitvlugt L5

€ 22.000,-

(P0356B6 – Awaralaan 29)
Perceel opp.
Titel grond
Status
Grondsoort

860m²
Eigendom
Bouwrijp/opgehoogd
Zand

Bijzonderheden

Gelegen te Peace valley,
gesloten verkaveling

Contact info

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Te Uitvlugt, op een felbegeerde locatie, staat deze kavel te koop. Peace valley is een semi gesloten project
waar hoofdzakelijk woningen in het duurdere segment
staan. Dit project is voorzien van deugdelijke infra en
alle nutsvoorzieningen zijn aanwezig. Dit project biedt
een thuis waar het sociaal buurtkarakter en saamhorigheid overheerst. Kortom een prachtlocatie om
uw droomwoning te bouwen op een ruim villa kavel.
Deze kavel heeft een oppervlakte van 860m², is reeds
opgehoogd en heeft een aangelegde inrit.

€ 125.000,-

Commijne S6 (P0352B3 - Kembangweg)

Perceel opp.
Titel grond
Status

2412m²
Grondhuur
Bouwrijp, met hoge
loofbomen
Grondsoort
Zand
Bijzonderheden Prachtig hoekperceel
met hoge loofbomen
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Makelaar
John Noble - 7106677

€ 52.500,-
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Advertenties

www.surgoed.com

Bent u op zoek naar een perceel dat bij u PAST,
stap dan naar

INTERVAST

Kavels al vanaf
Intervast Suriname N.V.
Jainarain Sohansinghlaan # 9
Flora/ Paramaribo
T :+597- 432651 - F :+597- 438597
Verkoop Kantoor NL:
EC Real Estate & Investments
Weimarstraat 229 te Den Haag
070-2153523 / 0639579309

€ 9.750,=
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Braamshoop
Suri Village 3
Villapark Arena
Vredenburg Serie-A
Lust & Rust
Dijkveld

Interne ﬁnancierings mogelijkheden:
Vanaf 10% aanbetaling
1% rente p/m over het saldo
Loop jd tussen 3 en 5 jaar
Aﬂ. mogelijk in SRD, USD en EURO

8115684

SURGOED NEDERLAND

www.surgoed.com

Zaakwaarnemer Surgoed Nederland:

‘We halen de drempel
weg voor mensen’
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SURGOED NEDERLAND
Surgoed blijft investeren en groeien om
een zo breed mogelijk publiek van dienst
te zijn. Ook in Nederland is Surgoed
een actieve partner voor alles wat met
vastgoed te maken heeft. Inmiddels
zijn tientallen mensen succesvol
geholpen bij de verkoop van hun object
of de zoektocht naar een geschikte
huur- of koopwoning. Henry Tjoe Nij is
zaakwaarnemer van Surgoed Nederland
en vertelt over de activiteiten aan die
kant van de oceaan.
Het overgrote deel van de Surgoed-klanten in
Nederland is geïnteresseerd in de verkoop van
hun object. “Het gaat vooral om Surinaamse
Nederlanders die een perceel of woning
hebben uit familiebezit. Zij zoeken naar
mogelijkheden om het object van de hand
te doen, zonder naar Suriname te hoeven
reizen”, vertelt Tjoe Nij.
De klanten hebben volgens de zaakwaarnemer
ook behoefte aan informatie. “Het is vooral
prettig om een aanspreekpunt te hebben in
Nederland. Iemand die goed op de hoogte
is van de Surinaamse markt, de juiste
connecties heeft en bovenal kan optreden als
vertrouwenspersoon. Wij halen de drempels
weg.” Mensen kloppen ook bij Tjoe Nij aan
wanneer ze op zoek zijn naar een permanente
woning in Suriname, een expatwoning of een
tijdelijke huurwoning voor bijvoorbeeld een
stageperiode.
De activiteiten van Surgoed in Nederland
groeien. Allereerst staat het openen van een
vestiging in de Randstad op het programma,
zodat mensen ook fysiek bij Surgoed kunnen
aankloppen. Verder worden sinds kort
vijfduizend exemplaren van de Surgoed

www.surgoed.com

House & Home lifestyle-krant verspreid onder
geïnteresseerden. Via dit magazine kunnen
mensen in Nederland op de hoogte blijven
van de vastgoedontwikkelingen in Suriname,
het actuele woningaanbod en de meest
uiteenlopende onderwerpen op het gebied van
wonen en lifestyle in Suriname.

Realistisch

Het is voor Surinamers in Nederland lastig
om constant op de hoogte te blijven van de
Surinaamse vastgoedmarkt. Tjoe Nij merkt dat
de groep grond- of huizenbezitters de waarde
van hun object weleens verkeerd inschat.
“Mensen zitten vaak aan de hoge kant. Wij
zorgen voor een realistische prijs en proberen
natuurlijk zo veel mogelijk waarde uit de
verkoop te halen. Achteraf is iedere klant heel
blij met het resultaat”, aldus Tjoe Nij.
Ook schrikken mensen weleens van de
courtagekosten die Surgoed berekent voor
de verkoop van een object in Suriname.
“Deze liggen in Suriname op vijf procent,
wat vergeleken met landen in de rest van
Europa niet zo hoog is, maar vergeleken met
Nederland wel. De markt in Suriname is ook
niet te vergelijken met die van Nederland.
Hier is een makelaar meer een uitvoerder.
Nederlanders kunnen tegenwoordig helemaal
zelfstandig hun object verkopen. In Suriname
zorgt een makelaar voor begeleiding tijdens
het hele proces, van intake tot het zorgdragen
voor de betalingsoverdracht.”
Verder zorgen de roerige economische tijden
in Suriname er momenteel voor dat twijfel
ontstaat bij de verkopers in Nederland. Tjoe
Nij vertelt dat de onstabiele munt in Suriname
van invloed is op de vastgoedmarkt. “Het
brengt natuurlijk onzekere situaties met zich

mee wanneer de prijzen van de ene op de
andere dag enorm kunnen schommelen.”

Mogelijkheden

Toch laat Surgoed zich niet uit het veld slaan
door de roerige tijden, en is nog steeds bezig
met investeren. “Surgoed Bouw & Infra gaat
bijvoorbeeld aan de slag met Zonhoop Village.
Een nieuw project, met zowel de mogelijkheid
voor het kopen van bouwrijpe kavels als
de aanschaf van een complete woning. Dit
project is voor de Surinaamse Nederlanders
interessant wanneer ze op zoek zijn naar een
permanente woning, maar tevens aantrekkelijk
voor investeerders. Er is in Suriname een
groot tekort aan bouwrijpe kavels, terwijl
deze erg geliefd zijn. Ook als men voor familie
in Suriname iets concreets wil doen, biedt
Zonhoop goede mogelijkheden. Kavelprijzen
beginnen bij € 8000,- dus men kan de familie
daar laagdrempelig ondersteunen bij het
realiseren van hun huisvestingsbehoefte.”
Surgoed Bouw & Infra kan bovendien veel
betekenen voor Surinaamse Nederlanders
die hun perceel op professionele wijze
willen laten onderhouden. Tjoe Nij vertelt
dat er een nieuw wetsvoorstel op tafel
ligt in Suriname, waarbij het verplicht
wordt gesteld aan iedere eigenaar om het
perceelonderhoud constant bij te houden. De
zaakwaarnemer vermoedt dat dit wetsvoorstel
snel zijn akkoord zal krijgen, wegens de
internationale aandacht voor het zikavirus.
“Mensen worden genoodzaakt hun perceel
schoon te houden, om zo de broedplaatsen
van de mug te verminderen. Ik kan vanuit
Nederland de juiste contacten leggen voor de
perceeleigenaren en zorgen dat het perceel
wordt schoongehouden.”

WAT KAN SURGOED NEDERLAND VOOR U BETEKENEN?
Bij het in verkoop nemen van uw vastgoed:
•
•
•
•
•

Intakegesprek, het beoordelen van uw object
Een indicatieve waardebepaling
Verzamelen van de juiste documenten
Checken van de eigendomssituatie
Adverteren van uw object in het magazine en op de website www.surgoed.com

Verkoopproces Suriname:
•
•
•
•

Het ontvangen van aspirant-kopers
Onderhandelen met aspirant-kopers
Begeleiden van het notaristraject
Zorgdragen voor betaling van de gelden

Advies en bijstand bij bestaand vastgoed:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oplossen boedelzaken
Overnemen onverdeelde boedelaandelen
Verkoop en verhuur van woningen en percelen
Opvragen uittreksels en kadastrale onderzoeken
Taxaties en waardebepalingen
Achterhalen locaties percelen
Maken perceelkaarten en uitmetingen
Technisch, administratief en commercieel beheer van uw object
Verzekeren van uw object
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RESTYLEN VAN DE SLAAPKAMER

www.surgoed.com

Verruimen doe je optisch

De slaapkamer herinrichten kan een uitdaging zijn. Waar moet je beginnen? Het is verstandig om
een stappenplan te maken voordat je overgaat tot het praktische gedeelte. Surgoed House, Home
& Lifestyle geeft enkele eenvoudige tips voor een maximaal resultaat.
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RESTYLEN VAN DE SLAAPKAMER
Wie begint met het opnieuw inrichten van
de slaapkamer, moet zichzelf eerst een
paar vragen stellen. Wat is het doel van de
verandering of restyling? Wil je meer ruimte
creëren? Je slaapkamer nieuw leven inblazen
vanwege een nieuwe fase in je leven? Of
is het gewoon tijd voor een nieuwe look?
En wat is het beschikbare budget? Breng
daarnaast in kaart welke uitstraling de
ruimte moet hebben, en stem de kleuren
en vormgeving daarop af. Een moodboard,
een collage van plaatjes met meubels en
accessoires die je mooi vindt, kan helpen om
je ideeën vorm te geven.
Gebruik het moodboard als leidraad en
vermijd impulsaankopen! Zodra je alles op
een rijtje hebt, kun je van start gaan. Wat
maakt nu een slaapkamer tot een kamer
waarin je lekker slaapt? Een goede nachtrust
is veel meer afhankelijk van externe factoren
dan we vaak denken. In een prettige
omgeving slaap je immers fijner dan in een
onopgeruimde of drukke ruimte. Beperk
daarom vooral in een kleine slaapkamer de
rommel tot het minimale.

Zorg dus voor voldoende opbergruimte, want
rommel ontstaat meestal doordat je niet
weet waar je de spullen kwijt kunt. Zorg er
ook voor dat er zo veel mogelijk buitenlicht
naar binnenkomt. Alles wat licht tegenhoudt,
verkleint gevoelsmatig de ruimte.

Zes elementen

Er zijn zes elementen die de sfeer en
uitstraling van de slaapkamer bepalen. Om
te beginnen het bed, meestal het centrale
element in de slaapkamer. Het is raadzaam
om de loopruimte rondom je bed te allen
tijde vrij te houden. Ook hier is de ruimte
van belang. Daarnaast zijn er nog vijf andere
elementen die de sfeer sterk beïnvloeden:
de kledingkast, de accessoires, de vloer,
verlichting en de kleur van de muren.
Denk bij de aanschaf van een nieuwe
kledingkast vooraf goed na over de grootte
en positionering. Qua indeling kun je er
natuurlijk ook voor kiezen om de kast elders
in huis te plaatsen, waardoor je meer ruimte
in het slaapvertrek overhoudt. Een handige
tip: bevestig een spiegel tegen de kastdeur;
hierdoor lijkt je slaapkamer optisch groter.
Houd het evenwicht in toom bij het
decoreren van de ruimte. Dat kan betekenen
één stijl qua accessoires, één basiskleur en
één type muurdecoratie. Tijdens het restylen
wordt de vloer vaak vergeten, terwijl dit een
zeer belangrijke factor is. Een donkere vloer
zorgt ervoor dat je je kamer als minder ‘licht’

www.surgoed.com
ervaart bij het opstaan. Net als donkere
muren, die als voordeel hebben dat de
kamer langer donker blijft en je daardoor
mogelijk langer uitslaapt. Een lichte vloer
geeft een meer ruimtelijk effect, en maakt
evenals lichte muren de ruimte optisch
groter.

Wonderen

Wil je meer ruimte, dan kun je dus het beste
kiezen voor lichte en koude tinten. Dat soort
tinten weerkaatst zonlicht, waardoor ze
op die manier de indruk wekken dat ze de
kamer verruimen. Met behulp van glansverf
creëer je ditzelfde effect.
Maar behalve met lichte kleuren, kun je een
kleine slaapkamer ook groter doen lijken
door de juiste positionering van de meubels.
Zorg dat ze vrij staan, dit kan je zicht
verruimen.
Verder kun je voor de sfeer denken aan een
plantje op het raamkozijn, een leuke stoel
of een lekker zittende fauteuil. Veel kussens
op het bed en stoffen in warme kleuren,
zorgen bij een kille wand voor evenwicht.
Daarentegen geven zachte stoffen, lichte
kleuren en sfeerverlichting het slaapvertrek
al gauw een romantische en rustgevende
uitstraling. Met een beperkt budget
kunnen kleine veranderingen zoals nieuw
beddengoed of een mooie sprei al wonderen
verrichten.

Hoeveel tijd brengen we door in de slaapkamer? Volgens een aantal medische richtlijnen zou je gemiddeld acht uur per nacht moeten
slapen om uitgerust te zijn. In de praktijk blijkt dat de behoefte aan slaap sterk verschilt per persoon. Ook hoelang elke slaapfase duurt,
verschilt van persoon tot persoon en van nacht tot nacht. Er is daardoor verschil in het aantal slaapcycli dat iemand doormaakt gedurende
een nacht. Tijdens de remslaap, een lichte slaap gekenmerkt door snelle oogbewegingen, zijn lichaam en geest het meest actief en is de
kans op dromen 80 procent. Kortslapers, die vier tot zes uur slaap per nacht nodig hebben, bereiken per nacht vier keer het stadium van
diepe slaap. Langslapers, die zeven tot acht uur per nacht of soms zelfs langer slapen, maken vijf keer een periode van diepe slaap mee.
Het aantal uren dat we slapen, hoeft echter niet samen te hangen met het aantal uren dat we spenderen in de slaapkamer.
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HUUROBJECTEN
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Kwatta (H0138B3 - Prinspark)

Charlesburg R1 (H0175B9 – Khadiweg 6)

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s

Laagbouw
270m²
3
2
Fully
Warm water, alarm,
zwembad
Status
Ongemeubileerd
Bijzonderheden Zwembad
Contact info
Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497

De woning is voorzien van 3 slaapkamers, 3 toiletten
en 2 badkamers, ruime open woonkamer, nieuwe keuken met granieten keukenblad, voor- en achterterras,
schuifdeuren die het achter terras en de eetruimte bij
elkaar brengen, garage voor 2 auto's, goed onderhouden tuin.

P.N.O.T.K.
Comm. W9(H0132B3 – Palmvillage 134)

Centrum P5 (H0181B6-Van Lansbergestraat 13)

Contact info
Makelaar

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
A. Amatsari - 7220930

Prinspark is een gesloten en beveiligde community
met 24 uur bewaking. Daar hebben we deze nieuwe
woning te huur.

$ 2.150,-

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden

Laagbouw
280m²
3
1
Fully
Warm water, alarm, diefijzer
Ongemeubileerd

Hoogbouw
150m²
3
2
Half
Warm water
Ongemeubileerd
extra werkruimte, ruime
achtertuin voor parkeren
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
A. Amatsari - 7220930

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info

€ 600,-

Appartement
40m²
1
1
Fully
Warm water, internet
Gemeubileerd
Rustige omgeving
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Kwatta H3 (H0196B6 - H. Fernandesweg 43a)

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

€ 450,-

Centrum P6 (H0124B9 – Neeltje van Ravenswaaijstraat 12)
Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Hoogbouw
250m²
8
3
Fully
3-fase stroomaansluiting, internet
Mogelijkheid verdiepingen
afzonderlijk te huren
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
A. Amatsari - 7220930

"The Green Building" het kantoorpand gelegen tegenover de brandweerkazerne aan de Verl. Gemenelandsweg, ingang aan de Neeltje van Ravenswaaijstraat is
per direct beschikbaar.
Dit 2 verdiepingen tellende kantoorpand beschikt over
30 tot 40 werkplekken, naar gelang de inrichting.

$ 4.000,-
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Hoogbouw
± 300m²
5
2
Almost fully
Warm water, internet
Gemeubileerd
Hoogbouwwoning op een
ruim perceel van ca. 1028m²
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alice Amatsari - 7220930

€ 700,Kwatta H3 (H0195B6 - H. Fernandesweg 12)

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s

Appartement
90m²
2
1
Half
Wifi/converter voor digitale tv
Incl. stroom en water
Status
Volledig gemeubileerd
Bijzonderheden Volledig gestoffeerd
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Makelaar
Alice Amatsari - 7220930

€ 350,-

HUUROBJECTEN
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Noord U2 (H0209B9 - Bellinistraat 2)
Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Para (H0207B6–J. F. Kennedyweg 260)

Hoogbouw
265m²
4
3
Fully
Warm water/alarm/internet
Meubels optioneel
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Jeanine Recappé
7220250

Deze hoogbouwwoning staat in een centrale omgeving
te Paramaribo Noord, waar zich veel bedrijvigheid
plaatsvindt. De woning staat op een ruim terrein dat
omrasterd is met een stenen schutting met sierhekwerk. De entree naar het terrein en de garage gaat via
een stalen schuifpoort met een automatische opener.
De imposante woning is van formaat en zeer solide
gebouwd. De woning is ideaal voor grote gezinnen of
voor een investeerder die het zou kunnen verhuren
voor “expats”.

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s

Appartement
125m²
3
1
Half- 2 airco’s in 2 slaapkamers
Extra’s
Alarm/warm water
Status
Gemeubileerd
Bijzonderheden Eco gebied
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Makelaar
Alice Amatsari - 7220930

€ 350,-

€ 1.500,Kwatta H3 (H0205B6–Kwattaweg 624)

Geyersvlijt W2 (H0208B6 – Sunparklaan 9)
Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Makelaar

Appartementen
65m²
1
1
1
Warm water in badkamer
Gemeubileerd
Huur inclusief water & stroom
tot 250kWh
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alice Amatsari - 7220930

Laagbouw
250m²
4
3/4
Fully
Alarm/warm water/internet/kabel
Gemeubileerd
Luxe laagbouwwoning
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493499
Jeanine Recappé- 7220250

Deze laagbouwwoning bevindt zich in één van de
goed gesitueerde wijken van Paramaribo Noord. Deze
woning bevindt zich precies achter de Anton Dragtenweg en is slechts 10 minuten verwijderd van de
binnenstad. Op loopafstand heeft u restaurants en
supermarkten. Via de Anton Dragtenweg slaat u links
af in de Commissaris Roblesweg en wanneer u in de
eerste zijstraat rechts afslaat, bent u gelijk in de Sunparklaan. De woning staat op een perceel van 656m²
en heeft een bouwoppervlakte van 250m².

€ 300,-

$ 1.500,Noord (H0203B6 – Picoletstraat 9)
Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Laagbouw
200m²
3
2 en 3
Fully
Alarm/warm water/220V
Ongemeubileerd
Nieuwbouwwoning full option
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alice Amatsari - 7220930

Deze nieuwbouwwoning gelegen aan de Picoletstraat
no. 9 te Morgenstond staat in een rustig, kindvriendelijk, bewaakt gebied. Niet ver daar vandaan treft u een
grote supermarkt voor uw dagelijkse boodschappen,
een Wellness Resort met de modernste fitnessapparaten en de Amerikaanse ambassade.
De woning is volledig omrasterd en beveiligd met
dievenijzers en een alarminstallatie die doorgeschakeld
wordt naar een beveiligingsbedrijf, voor nog meer
veiligheid.

€ 850,-

Uitvlugt K8(H0206B6–Calciumstraat 20)

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Hoogbouw
240m²
3
2
Half (2 slaapkamers)
Alarm/warm water/internet
Gemeubileerd
Dichtbij International School,
ADEK & de Hermitage mall
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alice Amatsari - 7220930

€ 850,-
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Noord O1 (H0210B6 – Helouisestraat 195-197)

Kasabaholo J5 (H0204B6-Sahtiweg nr.3&5)

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Laagbouw villa
500m²
3
3
Fully
Alarm/warm water/internet
camerabewaking/zwembad
Status
Deels gemeubileerd
Bijzonderheden Prachtig huis langs het water met
zwembad
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497

Laagbouw, appartement
75m²
2
1
1
Warm water/internet
Gemeubileerd
Appartementencomplex
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alice Amatsari - 7220930

Deze prachtige villa heeft als USP de geweldige ligging
langs een meer waardoor er een adembenemend uitzicht is. Dit huis is gelegen in de directe nabijheid van
de Ringweg Noord en heeft zeer goede uitvalswegen
naar zowel het zuiden als noorden van Paramaribo. De
woning is zeer ruim van opzet en heeft in totaliteit 3
slaapkamers die allemaal een eigen badkamer hebben.
Twee slaapkamers zijn in de hoofdwoning zelf, terwijl
de derde slaapkamer gesitueerd is in een compleet
appartement met keuken.

€ 400,-

P.N.O.T.K.

Uitvlugt L5 (H0202B6 – Pramakalaan 12)
Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Hoogbouw
350m²
4
3
Fully
Alarm/warm water/internet/kabel tv
Gemeubileerd
Gemeubileerd
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
John Noble - 7106677

Deze prachtige residentie ligt in een exclusieve woonwijk " Peace village" aan de Pramakalaan nummer
twaalf. De Pramakalaan is een zijstraat van de Tweede
rijweg. De begane grond beschikt over een wel
ingerichte keuken, een master room, een woon- en
leefruimte en een garage waarin u een auto kunt
parkeren. Via een houten binnentrap bereikt u de
2de verdieping waar zich meerdere slaapvertrekken
bevinden met luxe bad, toilet en walk- in closets. De
2de verdieping is een open ruimte.

Charlesburg P3 (H0211B6 – Sopropostraat 8)

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Hoogbouw
100m²
4
1 om 2
1 slaapkamer
Warm water
Ongemeubileerd
220V wordt aangevraagd
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alice Amatsari - 7220930

$ 2.500,-

€ 400,-

Noord (H0197B6 – Koffimamalaan 1)

Wanica E13 (H0178B6–Mawakaboweg 305)

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Laagbouw
350m²
2
1
Fully
Warm water, internet
Ongemeubileerd
Villa op een enorm groot perceel 		
met perceel wachtershuis
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alice Amatsari - 7220930

Deze prachtige, vrijstaande villawoning staat op een
ruim hoekperceel van ca. 2000m² in een vrij rustige
buurt te Geyersvlijt; Koffimamalaan no. 1. Vanuit de
Anton Dragtenweg gaat u naar links in de Commissaris
Roblesweg. Na ca. 450m aan de rechterkant bevindt
zich deze luxe, full option laagbouwwoning. U betreedt
het geheel omrasterd perceel via een elektrische
schuifpoort en u kunt uw auto’s parkeren op het eigen
terrein of in een gesloten garage die ruimte biedt aan
2 auto’s. Er is een apart wachterhuis aanwezig.

$ 1.500-
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Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden

Laagbouw
80m²
2
1
None
None
Ongemeubileerd

Contact info

Surgoed Makelaardij N.V.
Tel.: 493497
J. Noble - 7106677

Makelaar

€ 295,-

HUUROBJECTEN
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Kwatta M3 (H0212B9 – Zijstraat Belladonnastraat)
Hoogbouw
400m²
3
4
Fully
Alarm/warm water/internet
camera bewaking/bioscoopruimte
Status
Deels gemeubileerd
Bijzonderheden zwembad, jacuzzi
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Makelaatr
Joel Terzol - 7163400

Centrum B6 (H0185B6–Gemenelandsweg)

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s

Precies tussen Prinsenpark en de wijk Uitvlugt staat
deze prachtige Villa met zwembad en jacuzzi. Het
huis is gebouwd op en kavel van 1211m² en is geheel
omrasterd. Het is het laatste huis aan een doodlopende straat. Dat betekend dat er enkel en alleen
bestemmingsverkeer naar binnen rijd. In de straat
staan alleen gelijkwaardige huizen en zal in de nabije
toekomst afgesloten worden. Bezoekers moeten zich
dan aanmelden bij de wachter. Het erf is aan de voorzijde en zijkanten bestraat met straattegels.

Soort object
Hoogbouw loods
Bebouwd opp. 450m²
Slaapkamers
Bad en Toilet
4
Airco’s		
Extra’s		
Status		
Bijzonderheden Direct te betrekken
Contact info
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Makelaar
John Noble
7106677

$ 2.500,-

$ 3.500,Centrum Q7 (H0171B9–Molenpad 7-9)

Soort object
Bebouwd opp.
Slaapkamers
Bad en Toilet
Airco’s
Extra’s
Status
Bijzonderheden
Contact info
Makelaar

Laagbouw
200m²
3
2
Optioneel
Alarm
Ongemeubileerd
Centraal gelegen zakenpand
Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
Alice Amatsari - 7220930

€ 550,-

Centrum S5 (H0180B6–Van Roseveltkade)

Soort object
Laagbouw
Bebouwd opp. 200m²
Slaapkamers
Bad en Toilet
1
Airco’s
Fully
Extra’s
Casco horeca-units
Status		
Bijzonderheden Horeca-units
Contact info
Makelaar

Surgoed Makelaardij
Tel.: 493497
J. Noble 7106677

$ 3.000,-

WONING/PERCEEL/HUUROBJECT

Hier kan uw
object staan!
Meer weten zie
de legenda op
pagina 62 voor de
contactgegevens
en wij informeren
u over de
voorwaarden!
€

$ SRD
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Skyport moet
uit as herrijzen
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HUIS EN ZIJN VERHAAL
Veel gebouwen in ons land verbinden
ons met onze geschiedenis; ze
hebben allemaal hun eigen verhaal.
De rubriek ‘Het huis en zijn verhaal’
vertelt hierover. Dit keer bezoeken we
de voormalige mall ‘Skyport’ aan de
Kwattaweg. Eens de plaats voor ‘the rich
and famous’, nu vooral vergane glorie.
Eens was het ‘the place to be’. Het imposante
witte gebouw aan de Kwattaweg viel niet te
missen. Maar ongeveer 25 jaar later staat
het pand dat te boek staat als ‘het eerste
Surinaamse winkelcentrum onder een dak’ er
verlaten bij. ‘Skyport’, zoals het gebouw heet,
is nu vergane glorie. Maar als het aan Karish
Chander (30) ligt, bruist het gebouw eind dit
jaar weer van het leven. “In feite zal dan de
cyclus opnieuw beginnen. Want waar ik nu
sta, is waar mijn vader aan het begin stond.”
Boven de hoofdingang van het gebouw
bevindt zich een plaquette waarop is
aangegeven dat de opening plaatsvond op
12 juni 1992, door de inmiddels overleden
eigenaar Hira Chander. “Skyport begon in
Nederland”, vertelt Karish. “Mijn vader was
werkzaam bij supermarkt Albert Heijn. En hij
had tien broers, die allemaal in de handel en
doorvoerhandel zaten.”
Dus al gauw exporteerde Hira containers naar
Suriname, die door zijn broers verder werden
verhandeld. “Toen kreeg hij toestemming
om de complete Albert Heijn-lijn te mogen
exporteren, en voor je het wist werden
elke twee maanden ongeveer 64 containers
richting Suriname geëxporteerd.” Maar dat
was niet voldoende; Hira Chander had grotere
plannen. Zo werd Skyport International
opgericht, als onderneming om zelf aan
doorvoerhandel te doen en in Suriname een
handelsvestiging op te zetten. Na een tijdlang
op en neer te hebben gereisd, zette Hira het
ongeveer 4500 vierkante meter grote pand
neer. Het huisvestte toen niet alleen de eerste

bouw

“Maar er was geen geld. Het
heeft mij drie jaar gekost om
geld los te krijgen. De banken
wilden niet. Uiteindelijk schoot
Combémarkt mij te hulp.”
moderne supermarkt, maar ook andere units
op de bovenverdieping, zoals een restaurant,
een bar, een speelgoedzaak, een vestiging van
CHM en een juwelier. Dat vader Chander een
vooruitziende blik had, bleek ook uit het feit
dat hij een van de eerste cambio’s in het pand
opzette.

Rustplaats

Skyport stond bekend als de plek waar
druiven, kiwi’s en ander exotisch fruit kon
worden opgehaald. De plek om gezien te
worden, althans, voor de ‘rich and famous’.
Op het open terras aan de achterzijde weden
regelmatig feesten gegeven. Dan meldden ‘the
bold and beautiful’ zich. Skyport bruiste!
Dat ging ongeveer tien jaar zo door. Tot
Hira Chander ziek werd en in 2002 overleed.
“Toen kelderde alles”, zegt zij zoon ietwat
weemoedig. “Hij was nauwelijks 42 jaar.”
Karish kwam toen naar Suriname om de zaak
over te nemen; zijn ouders waren eerder
gescheiden en moeder en zoons woonden in
Nederland. “Ik was pas achttien jaar.” Veel
kwam er niet terecht van het ‘overnemen’,
eerder werd ook de onderneming naar zijn
rustplaats geleid.
Uiteindelijk was er nog slechts een cambio
in het enorme pand gehuisvest. “Het duurde
twee jaar om die eruit te krijgen”, herinnert
Karish zich. Hij probeerde Skyport nieuw
leven in te blazen, maar het geld hiervoor
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was er niet meer. Via een lening van de CHM
kon dit toch worden gerealiseerd, en de CHM
en Kasimex namen er hun intrek. De beide
ondernemingen zouden er een paar jaar
gehuisvest blijven. Een periode waarin Karish
terugging nar Nederland om zijn studie af
te ronden. Van dat laatste kwam niet veel
terecht. “Ik had de smaak van het zakendoen
te pakken en kapte met studeren.” Het enige
waar hij aan dacht was geld maken om terug
te keren naar Suriname.

Ontwikkelen

In 2008 streek Karish weer neer in Suriname,
met in zijn achterhoofd het pand weer tot
glorie te brengen. Nadat CHM in 2008 als
laatste huurder uit het pand vertrok, bleek
het gebouw weer aan een enorme renovatie
toe te zijn. “Maar er was geen geld. Het heeft
mij drie jaar gekost om geld los te krijgen.
De banken wilden niet. Uiteindelijk schoot
Combémarkt mij te hulp.” Dat ontwikkelen
moeilijker is dan afbreken, ervaart Karish nu
aan den lijve.
Tot nu toe is slechts een cellshop in het pand
gevestigd. “Maar ik heb geen haast”, zegt hij.
Hij ontvouwt een plan waarbij Skyport feitelijk
weer bijna moet functioneren zoals zijn vader
het opzette. Op de begane grond wil hij een
moderne supermarkt neerzetten, weliswaar
kleiner dan die uit de gloriejaren. Hierover
zouden reeds afspraken zijn met Albert
Heijn. Ook zouden er al afspraken zijn met
investeerders die de units beneden en boven
moeten innemen.
Of het hem lukt om de prestatie van zijn
vader te evenaren, valt nog te bezien. In elk
geval is Karish ervan overtuigd. “Mijn vader
was ook dertig toen hij dit begon. Ik zie het
als een cyclus die opnieuw begint, en ik ga
het afmaken. De afgelopen periode heb ik
voldoende ervaring opgedaan en ik weet dat
ik het nu aankan.”
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Houtkunstenaar Michelle Maree:
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“Ik ben een
multi-potentialist”
Vier jaar geleden viel haar oog op een mooi stuk hout, dat haar
raakte door de wijze waarop het was gevormd door de natuur.
Vanaf dat moment begon de nu 28-jarige Michelle Maree
met het verzamelen van stukken hout. Destijds had ze nog
maar een vaag idee van waar het voor zou dienen, maar een
jaar geleden begon het vaste vormen te krijgen. Zo ontstond
‘Design by NUDU’, een Surinaams label dat meubelstukken en
kunstobjecten maakt van lokaal materiaal, zoals drijfhout en
afgekeurde planken uit de Surinaamse houtindustrie.
Zes jaar geleden kwam Maree voor het eerst naar Suriname, en ze
voelde zich er meteen thuis. Zodanig dat bij het bedenken van een
naam voor haar label, het Surinaamse erin terug moest komen. “Ik
wilde ‘credits’ geven aan het land. NUDU is eigenlijk een samenvoeging
van de woorden ‘nyun’ en ‘udu’, nieuw hout dus. Ik geef een nieuwe
bestemming of betekenis aan bestaand hout dat al is ontworpen door
de natuur, vandaar ‘design by’.”
Het is echter niet zo dat het hout meteen na het oprapen op een
voetstuk geplaatst wordt en klaar is voor de verkoop. Er gaat
een intensief en tijdrovend proces aan vooraf. Maree gaat zelf
het binnenland van Suriname in, struint de kusten af en bezoekt
houtmarkten om geschikte stukken te vinden voor het maken van haar
‘functional art’.
Het moet niet alleen een ‘gezond’ stuk hout zijn, maar ook een unieke
vorm hebben en een bepaalde afmeting. Het hout wordt daarna naar
de droogkamer in het atelier gebracht, waar het zo’n 3 tot 4 maanden
droogt. Tevens wordt het meerdere malen bespoten met een middel
tegen houtwormen en ander ongedierte. Wanneer het klaar is om
te bewerken, wordt het verder schoongemaakt en geschuurd. Bij
sommige stukken is het nodig om te schaven of te vijlen om het mooi
glad te krijgen, waarbij de ‘rauwe look’ behouden moet worden.
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Phantom

“Ik ben weleens kunstenaar genoemd”, vertelt Maree. “Dat vind ik een
mooi compliment, maar die titel wil ik niet aan mezelf geven. Ik ben
gewoon een goede bedenker van concepten die ook nog eens veel
mensen aanspreken.” Maree is van huis uit pedagoge, maar werkt
momenteel als Business Development Manager. Dat wil zeggen dat ze
overdag in zakelijke kleding rondloopt, terwijl ze zich in haar atelier in
een short en oud T-shirt even prettig voelt. “De kans is groot dat je mij
een keer langs de weg ziet struinen op mijn hakjes, want als ik van het
werk naar huis rijd en ik zie een mooi stuk hout, dan stap ik echt wel
uit om het op te rapen!”.
Haar ambivalentie, zoals haar vriend het plagerig noemt, is een
karaktereigenschap die zorgt voor veelzijdigheid in haar carrière. “Ik
heb altijd van alles willen doen en veel willen leren. Eigenlijk ben ik dus
geen kunstenaar of ambachtsvrouw, maar een multi-potentialist.”
Onlangs stond ze op de Made in Suriname Fair. “Het was opvallend
en prettig om te merken dat de stukken bij veel mensen in de smaak
vielen, maar dat iedereen dacht dat het geïmporteerd was”, aldus
Maree. “Het blijkt dus dat de markt in Suriname verrast is dat een
concept als dit in Suriname ontwikkeld kan worden.”
Op diezelfde beurs werd het item verkocht dat is vervaardigd van
het eerste stuk hout dat ze vier jaar geleden vond. “Het heet ‘The
Phantom’. Het doet me wel wat om dit werk te laten gaan, omdat dit
het stuk hout is dat vier jaar geleden zorgde voor het ontstaan van het
concept.”

Oprapen

Maree geeft een kleine rondleiding door de werkplaats. Het staat
er vol met houten bankjes, tafeltjes, grote stukken boomschors en
aanvullende materialen zoals lampenkappen, schakelaars en een grote
werkbank. “De schakelaars, schroeven, lampenkappen en dergelijke
laat ik wel uit het buitenland komen. Het liefst zou ik die ook van de
lokale markt halen. Maar de kwaliteit laat nog wat te wensen over.”

Houtkunstenaar Michelle Maree:
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Ze loopt wel met plannen rond om de lampenkappen onder haar
supervisie te laten vervaardigen in Suriname. Vooral de moeren, bouten
en handgedraaide touwkabels voor de lampen moeten zichtbaar
terugkomen in haar werk, omdat dit kenmerkende onderdelen vormen
van de meubels en gebruiksvoorwerpen die ze maakt. “Ik combineer
het hout met rauwe industriële materialen die zichtbaar zijn. Het geeft
de stukken een authentieke uitstraling die meteen herkenbaar is.”
Ze hoopt dat mensen op een dag zullen zeggen dat ze ‘een NUDU’
in huis hebben, net zoals men dat zegt over werken van bekende
ontwerpers zoals Jan des Bouvrie. “Het is eigenlijk nu al een beetje
zo, maar ik wil meer en groter. Ik wil uiteindelijk naar het buitenland,
om Suriname internationaal op de kaart te zetten. Maar ik wil vooral
aan Surinamers zelf laten zien dat mooie dingen niet altijd uit het
buitenland hoeven te komen. Ze liggen hier gewoon voor het oprapen.
Letterlijk.”
advertenties

“Snel en gemakkelijk onze
hypotheekaanvraag doen
via het drop off systeem
van Suritrust. Dat kan nu
ook buiten de Suritrust
kantooruren bij ieder
kantoor van DSB!”

Suritrust heeft een nieuw systeem ontwikkeld
om hypotheekaanvragen gemakkelijker in te
dienen. Via een duidelijke checklist hebben
wij alle benodigde documenten verzameld.
Ook na werktijd kunnen we bij elk DSB kantoor
alle documenten deponeren in de speciale
drop off box. Dan neemt Suritrust vanzelf
onze aanvraag in behandeling.
Een hypotheek aanvragen wanneer ons
dat uitkomt. Het is zo simpel! Suritrust N.V.
Uw financieel intermediair bij uitstek.

HYPOTHEKEN
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Philip Da Silva heeft geen huis
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“Dit is mijn thuis”

Elke buurt kent een aantal vaste
gezichten. De buurvrouw die altijd
zo schreeuwt, de buurman met zijn
harde muziek, of de junkies die het
leegstaande huis hebben geoccupeerd.
Zo zijn er ook in de wijk Rainville
in Paramaribo-Noord een aantal
gezichten die de bewoners dagelijks
voorbij zien komen. De dakloze Philip
Da Silva is daar een van.
Philip Da Silva, 36 jaar oud, is zowat elke
dag te vinden in de Wilhelminastraat. Altijd
gekleed in een korte spijkerbroek en een
halfgeopend hemd of nauwsluitend T-shirt.
En altijd op zoek naar geld om wat lekkers
te kopen. Wie weleens bij de drive-thru’s
van Popeyes of KFC is geweest, moet
bekend met hem zijn; dat zijn namelijk de
vaste plekken waar hij mensen aanspreekt.
Men kan hem soms ook zijn middagdutje
zien doen op het stoepje voor Blokker. Soms
verkast hij naar de overkant. “Daar waar
Kimiko was. Die mensen konden het niet
meer draaien”, vertelt hij, als een echte
kenner van de buurt.
Op de vraag of hij wil meewerken aan een
interview, antwoordt hij met een knikje
en wijst uitnodigend naar de plek naast
hem op de stoep. Hij gaat rechtop zitten
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en schraapt zijn keel. “Ik woonde eerst op
Beni’s Park, met mijn moeder en zuster.
Mijn moeder is op een gegeven moment bij
haar zus ingetrokken, en ik kwam op straat
terecht”, aldus Da Silva. Zo werd Philip vier
jaar geleden dakloos. Naar eigen zeggen
omdat hij altijd boos was. Of het vertrek
van zijn moeder en zuster met die boosheid
te maken heeft, laat hij in het midden. Wel
zegt hij dat hij niemand heeft geslagen of
pijn gedaan.
Hij heeft nog geprobeerd te voorkomen dat
hij dakloos werd: Da Silva waagde een kans
in de visserij. Dat was echter te zwaar voor
hem. En het feit dat hij het niet aankon,
maakte hem weer boos.
Op zichzelf vooral, want zo kwam hij
uiteindelijk terecht op de Wilhelminastraat.
“Ik kom altijd hier omdat het druk is, en ik
vind het een mooie plek.”
Lachend zegt hij dat hij op een ‘break’
wacht. “Iemand die naar me toe komt en
zegt: ‘ik heb een job voor je’. Dan kan ik
weer opkrabbelen en een huis vinden, een
brommertje kopen. Dat wil ik wel.” Da Silva
heeft zelfs al bedacht dat hij zeer tevreden
zou zijn met een salaris van 1200 srd.
Het terugkeren in een ‘normaal’ dagritme
schrikt hem niet af. “Dat heb ik er wel over”,
zegt hij bedachtzaam.

Perfect huis

Aan zijn oude woning te Beni’s Park heeft
Da Silva goede herinneringen. “Het was een
klein stenen huisje met een grote achtertuin
waarin we een kersenboom hadden. Voorin
hadden we bloemen, en de schutting had ik
geel geverfd”, aldus een dromerige Da Silva.
Om zich te wassen en gebruik te
maken van het sanitair, gaat hij naar de
Daklozenopvang. Hij friemelt een beetje
ongemakkelijk aan de knopen van zijn
spijkerbroek terwijl hij dat vertelt. Hij zegt
vastbesloten dat zijn toekomstige huis in
ieder geval een badkamer moet hebben.
“Als het ook nog een grote keuken heeft,
is het een perfect huis.” Verder wil Da Silva
een mooie grote bank en een televisie.
“Dat mis ik heel erg, televisiekijken.” Met
andere dingen zegt hij minder moeite te
hebben. Zelfs als hij door de straten zwerft
en mensen vanaf hun balkon naar hem
ziet kijken, voelt hij zich niet bezwaard. “Ik
ben blij dat zij het goed hebben”, zegt hij
zonder enige afgunst of bitterheid in zijn
stem. Op de vraag of hij ’s avonds ook bij de
Daklozenopvang slaapt, schudt hij resoluut
zijn hoofd. “Ik wil daar niet slapen, want
dan moet je binnen blijven.” Hij wijst om
zich heen en zegt: “Ik slaap gewoon hier. Dit
is mijn thuis.”
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VRAAG HET AAN DE NOTARIS

Codicil
De wet biedt de mogelijkheid om met een
‘onderhands stuk’ dat niet door de notaris is
bekrachtigd, een aantal goederen na te laten
zonder dat daarvoor een testament gemaakt
hoeft te worden. Dit recht is slechts gegeven
aan personen die de 18-jarige leeftijd bereikt
hebben. Dit stuk wordt in het Burgerlijk
Wetboek ‘codicil’ genoemd, niet te verwarren
met de term ‘donorcodicil’, waarin men kan
bepalen dat organen voor transplantatie
beschikbaar worden gesteld.
De goederen die kunnen worden toegewezen zijn
limitatief, en zijn kleding, schoeisel, sieraden en
meubels.
Buiten voormelde categorie mag op straffe van
nietigheid niets anders worden toegewezen
(gelegateerd), dus geen geld, percelen of
motorvoertuigen mogen worden opgenomen in het
codicil. Kleding en schoeisel kan men in algemene
bewoordingen legateren, zonder deze stuk voor stuk
op te noemen.
In dit codicil kan men iemand aanwijzen die de
verdeling van de nalatenschap op zich neemt
(executeur-testamentair). Ook de begrafenis,
crematie en uitvaart kunnen hierin geregeld worden.
Het codicil moet door de erflater zelf met de hand
worden geschreven en voorzien zijn van een
datum en handtekening. In het codicil mogen geen
beschikkingen worden gemaakt ten voordele van
personen die de erflater vlak voor het overlijden
hebben verzorgd of behandeld; te denken valt aan
artsen, verpleegsters en ziekenverzorgsters.
Een getypt stuk is ongeldig. Het codicil kan worden
herroepen door het te verscheuren.
Hiernaast vindt u een voorbeeld van hoe een codicil
kan worden opgesteld.
Mr. R. A. Soerdjbalie
Notaris

Overzicht van notarissen in Suriname:
Alexander		
Prins Hendrikstraat 32, 422676/424151
Babb			
Slangenhoutstraat 55, 403017
Badal			
Heerenstraat 7, 420071
Blom			
Julianastraat 36a, 521100
Chitoe			
Watermolenstraat 28, 424324
Dollart - Derby		
Koninginnestraat 10, 422160
Gangaram Panday
Julianastraat 21, 473892
Jadnanansing		
Mahonylaan 22, 476579
Kalisingh		 Frederik Derbystraat 26, 422702
Kemp			
Lim A Po straat 15, 520148
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Voorbeeld:
De ondergetekende,
de heer/mevrouw (voornamen, achternaam)
(beroep, geboortedatum, adres, ongehuwd/gehuwd/
gescheiden), maakt hierbij ingevolge artikel 962 van
het Burgerlijk Wetboek een codicil en maakt bij dezen
de volgende beschikkingen over mijn nalatenschap:
Ik legateer aan de heer/mevrouw (voornamen,
achternaam)
(beroep, geboortedatum, adres), al mijn kleren en lijf
toebehoren, mijn gouden armband met als kernmerk (...)
en met het gewicht van (…) gram, mijn gouden ring met
het gewicht (...), mijn mahoniehouten bureau met stoel
etc;
met de bepaling dat al deze gelegateerde zaken niet
zullen vallen waarin de legataris is gehuwd of zal huwen.
Mijn stoffelijk overschot dient begraven ter aarde te
worden besteld op de begraafplaats (....) of:
mijn stoffelijk overschot dient gecremeerd te worden in
de open/gesloten crematorium aan de (…)
De godsdienstige rituelen dienen te geschieden volgens
het
(…) geloof.
Ik benoem de heer/mevrouw (voornamen, achternaam),
(beroep, geboortedatum, adres) als executeur testamentair.
Ik ken aan hem toe de bevoegdheid tot beheer en in
bezitneming totdat de nalatenschap zal zijn vereffend.
Aldus geheel eigenhandig geschreven, gedagtekenend
en ondertekend te Paramaribo op (dag, maand, jaartal)

Manna			
Mannes			
Nannan Panday		
Olff			
Pancham		
Ramautar G.M.R.
Ramautar G.S.		
Sanrochman		
Soerdjbalie		
Vishnudatt		

Grote Hofstraat 7, 410143
Julianastraat 51, 473238
Prins Hendrikstraat 52, 521160
Dr. Sophie Redmondstraat 163, 425755
Julianastraat 10, 521433
Heerenstraat 6, 472313
Heerenstraat 6, 472313
Heerenstraat 7, 420071
Lim A Po straat 17, 426700
Van Roseveltkade 24, 470840
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